
   

ПРОГРАМА  

ПОДІЯ Третій Фінансовий Ярмарок для малого та середнього бізнесу 

ДАТА 16 квітня 2019 року 

МІСЦЕ Конгресно-виставковий центр «Парковий»   

Паркова дорога, 16 а, Київ, Україна 

 

РОЗКЛАД 
09:30 – 10:00 Реєстрація, ранкова кава 09:30 – 17:00 

10:00 – 10:30 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ЯРМАРКУ 
- Ернст Райхель, Посол Федеративної Республіки 

Німеччини в Україні 
- Хюг Мінгареллі, глава представництва ЄС в Україні 
- Яків Смолій, голова Національного банку України 
- Оксана Маркарова, міністр фінансів України 
- Максим Нефьодов, перший заступник Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України  
- Олег Стринжа, виконавчий директор НУФ 

Модератор: Валерій Майборода, в.о. керівника НУФ 
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10:30 – 10:50 

Презентація результатів програми з підтримки 
фінансування інвестиційних проектів МСБ, що 
фінансуються через Німецький банк 
розвитку KfW та ініціативи EU4Business 
Валерій Майборода, в.о. керівника НУФ 

10:50-11:30 

Зворотній зв’язок від учасників програми 
НУФ з підтримки фінансування інвестиційних проектів 
МСБ 
Обмін досвідом участі в Програмі фінансування МСБ між 
учасниками панелі в форматі діалогу.  

Модератор: Валерій Майборода, в.о. керівника НУФ 

11:30-11:50 
Кава брейк 

Прес-брифінг 

11:50-12:20  

Презентація програми «Підтримка ЄС для Сходу 
України, полегшення доступу до фінансування», що 
реалізується KfW через НУФ 

- Представник делегації ЕС в Україні 
- Лутц Хорн-Хааке, директор Офісу KfW в Україні  
- Валерій Майборода, в.о. керівника НУФ 

 
 
 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


   

12:20-12:30  

Церемонія підписання Угоди про фінансування 
реалізації проекту «Підтримка ЄС для Сходу України, 
полегшення доступу до фінансування» між KfW та НУФ  

- Лутц Хорн-Хааке, директор Офісу KfW в Україні  
- Олег Стринжа, Виконавчий директор НУФ 

12:30 – 13:10 

НУФ і представники банків-партнерів про відновлення 
кредитування МСБ 
Українські банки як необхідний елемент фінансової підтримки 
МСБ: 

- Досвід банків-партнерів у співпраці з НУФ: вплив програм 
НУФ на розвиток МСБ 
 

До участі запрошені представники банків-партнерів НУФ 
Модератор: Валерій Майборода, в.о. керівника НУФ 

13:10-14:10 Перерва на обід 

14:10 – 14:40 
 

Внесок Німеччини в розвиток малого і середнього 
бізнесу в Україні, представник Посольства Федеративної 
Республіки Німеччини в Україні  

- Презентація проекту з енергоефективності МСБ від НУФ - 
Валерій Майборода, в.о. керівника НУФ 

- Проект енергоефективності для промисловості - 
представник GIZ  

- Програма навчання менеджерів «Готовий до партнерства 
з Німеччиною» - представник GIZ 

- Програми фінансування малого і середнього бізнесу 
EFSE – Андрій Столяр, EFSE 

N
et

w
or

ki
ng

-з
он

а 
П

ре
дс

та
вл

ен
і б

ан
ки

 т
а 

лі
зи

нг
ов

і к
ом

па
ні

ї  
14:40 – 15:20 

 

Роль органів місцевого самоврядування у підтримці та 
розвитку малих і середніх підприємств. Співпраця з 
НУФ.  
 
Представники обласних державних адміністрацій 
розповідатимуть про свій досвід впровадження програми 
фінансування МСБ та кейси з практики.  
 
До участі запрошені представники державних адміністрацій 
Харківської, Тернопільської, Черкаської, та Київської областей. 

15:20-16:00 
 

Презентація програм підтримки малого і середнього 
бізнесу в рамках ініціативи EU4Business і офісу 
SMEDO. 
Представники проектів EU4Business та SMEDO. 

16:00- 17:00 Кава-брейк  
Networking 

 

 
 
 

 


