
Запрошуємо на Міжнародну конференцію «Експортно-імпортні відносини 

Україна - ЄС 2016: готовність влади і бізнесу» 

 

Інформуємо промисловців та підприємців Дніпровського району, 

що 12 листопада 2015 року за ініціативою Торгово-промислової 

палати України під патронатом Національного форуму з підтримки 

експорту відбудеться Міжнародна конференція «Експортно-

імпортні відносини Україна - ЄС 2016: готовність влади і 

бізнесу». 

Мета заходу - «звірити годинники» за фактичною готовністю 

бізнесу і влади до роботи в умовах вступу в силу Угоди про зону 

вільної торгівлі між ЄС та Україною. 

Програмою заходу передбачено проведення гала - сесії за участю 

членів Уряду, іноземних гостей, фінансово - кредитних агентств, представників 

бізнесу, панельні дискусії, круглі столи, в тому числі з питань готовності України до 

впровадження угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, а також проведення другої 

частини заходу - семінар з директором СТА Економічні та експорт Аналітики 

(Сполучене Королівство) Марком Геллером (13 листопада 2015 р).  

Зокрема, заплановано проведення круглого столу з фахівцями України та зарубіжних 

країн щодо питань виходу продукції київських підприємств на європейський ринок та 

тренінгу щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових 

стандартів відповідності країн ЄС. 

До участі в заходах Конференції в якості спікерів запрошені представники ряду 

Генеральних директоратів Європейської Комісії (Люк Девін), Представництва 

Європейської Комісії в Україні (Ян Томбінський), Європейського інвестиційного 

банку (Люка Понзеліні) і Європейського банку реконструкції та розвитку, а також 

міжнародні експерти, зокрема д-р Ганс Янус, єдиний уповноважений член правління 

Euler Hermes Deutschland AG (1994 -2014 рр.), відповідальний за державні експортно-

кредитні гарантії ФРН. 

Також запрошені керівники та СЕО провідних українських та іноземних компаній, 

інвестиційних та інших фондів, що займаються фінансовою і технічною допомогою, 

міжнародних та вітчизняних страхових компаній, фінансово-банківських організацій. 

Конференція стане майданчиком для відкритого спілкування представників 

державної влади і бізнесу. Експертами будуть дані практичні поради, як у повній мірі 

скористатися перевагами ЗВТ і гідно прийняти виклики нового часу. 

З питань участі та партнерства у Конференції звертайтесь до Торгово-

промислової палати України за тел.: (044) 586-40-15. 

Підготовлено відділом з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики 

(тел./факс 292-31-01, 292-92-00) 

 

 


