
Запрошення до участі

Презентація концесійних проєктів “Ольвія” і “Херсон”

Вівторок, 1 жовтня 2019 року

Одеса, Україна

Готель Bristol, вул. Пушкінська, 15



Шановний пан/ пані,

Від імені Міністерства інфраструктури України та Адміністрації морських портів України, Європейський банк реконструкції та 

розвитку та Міжнародна фінансова корпорація запрошують Вас взяти участь у презентації концесійних проєктів порту «Ольвія» та 

Херсонського морського торгового порту, що відбудеться 1 жовтня 2019 року в готелі «Bristol» в Одесі, Україна.

Цей захід організовується з метою познайомити інвесторів із баченням уряду щодо розвитку українських морських портів, з 

особливим акцентом на механізм концесії і потенційні проєкти. Під час першої частини заходу учасники заслухають вищих 

посадових осіб, в тому числі міністра інфраструктури, міністра економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства, керівника 

парламентського комітету з економічної політики, керівництва АМПУ, а також представників Миколаївського і Херсонського органів 

влади.

Крім того, МФК, ЄБРР і їх консультанти поділяться з учасниками детальною інформацією про концесійні проєкти у портах Ольвія і 

Херсон, приділивши особливу увагу опису тендерного процесу та основним умовам тендеру. У ході цієї частини учасники матимуть 

можливість поставити запитання і отримати роз'яснення.

Для участі в заході учасники повинні зареєструватися за цим посиланням: http://bit.ly/olviakherson

Будемо раді вітати Вас в Одесі!

З повагою,

Джейсон Пелмар
Регіональний менеджер

Україна, Білорусь, Молдова

МФК

Марк Магалецький
Заступник голови ЄБРР в Україні

Стала інфраструктура

http://bit.ly/olviakherson


09:00 – 10:00 Реєстрація та кава

10:00 – 11: 00 Вступне слово

Владислав Криклій, Міністр інфраструктури України

Тимофій Милованов, Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України 

[Підтверджується]

Юрій Гусєв, голова Херсонської обласної держадміністрації

Джейсон Пеллмар, Керівник регіонального представництва IFC в Україні, Білорусі, Молдові

Марк Магалецький, Заступник голови ЄБРР в Україні, Стала інфраструктура

11:00 – 11:30 Новий закон про концесії

Дмитро Наталуха, голова парламентського комітету з питань економічної політики [Підтверджується]

11:30 – 12:00 Розвиток портового сектору України

Райвіс Вецкаганс, виконувач обов’язків генерального директора Адміністрації морських портів України 

[Підтверджується] 

12:00 – 12:30 Пресконференція

12:30 – 14:00 Обідня перерва

14:00 – 14:30 Концесійні проєкти “Ольвія” і “Херсон”

Олег Кудашов (IFC) та Михайло Приходько (EY)

14:30 – 15:30 Конкурсний процес

Богдан Малнєв (EY Law) та Бартелемі Літтот (Gide Loyrette Nouel)

15:30 – 16:30 Питання та відповіді

Олег Кудашов, Михайло Приходько, Богдан Малнєв, Бартелемі Літтот

Програма: Презентація концесійних проєктів "Ольвія" і "Херсон"


