
УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА, 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ, ТУРИЗМУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ 

вул. М. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел./факс: (0342) 55-20-42 
Е-шаіІ: ит5@іГ.§оу.иа, код ЄДРПОУ 40459612 

Повідомляємо, що управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та 
інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації за підтримки Експортно-кредитного 
агентства організовує проведення тренінгу «Інструменти державної та регіональної підтримки 
експортної діяльності в Івано-Франківській області», що відбудеться 7 грудня 2021 року в 
м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 40 (готель «Надія»), 

Захід спрямований на інформування експортерів, експортоорієнтованих підприємств і 
підприємців області щодо доступних інструментів підтримки розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності виробників в Україні та надання максимально практичних порад як ними 
скористатися. 

У рамках заходу будуть обговорюватись питання: 
- існуючі інструменти підтримки, їх переваги і недоліки; 
- хто і в яких випадках може скористатися інструментами підтримки експортної діяльності 

в Івано-Франківській області; 
- розбір практичних ситуацій та торгового фінансування зовнішньоекономічної 

діяльності. 
Для обговорення запрошено: 
- В'ячеслава ПОПОВА, в.о. голови правління ПрАТ «Експортно-кредитне агентство», 
- Андрія ЛИТВИНА, в.о. директора ДУ «Офіс розвитку підприємництва та експорту»; 
- Тетяну МІСЬКОВУ, директора програми «Конкурентоспроможна економіка України» 

ШАГО; 
- Андрія ЛЕВКОВИЧА, президента Івано-Франківської торгово-промислової палати; 
- представників комерційних банків, які надають торгове фінансування експортерів в 

Івано-Франківській області. 
Участь у заході безкоштовна. 
Реєстрація на тренінг триває до ЗОЛ 1.2021 за посиланням: Ьир5://сиЦ:.1у/ВТшЬС17. 
Зважаючи на рівень епідемічної небезпеки, введений в Івано-Франківській області, учасники заходу повинні 

володіти одним із документів про: 
- проведення повного курсу щеплень від СОУЮ-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами 

дводозної вакцини (зелений сертифікат); 
- негативний результат тестування на СОУГО-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тест 

на визначення антигена коронавірусу 8АК8-СоУ-2, яке проведене не більш ніж за 72 години до здійснення заходу; 
- одужання від хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія). 
Контактна інформація за тел. (0342) 552266, 552029, е-шаіі: ШШЙ У. іЩч иа 
Звертаємось з проханням поширити зазначену інформацію серед зацікавлених суб'єктів 

господарювання району та територіальної громади. УІ 
Додаток: програма тренінгу на 1 арк. / / 

Т.в.о. начальника управління Ш^І у Галйна МАКОТА 

Головам райдержадміністрацій 
Міським, селищним, сільським 
головам 

На № від 

Задорожна (0342) 552266 



Додаток 

ЕСА 
Проект 

П Р О Г Р А М А 

тренінгу «Інструменти державної та регіональної підтримки 

експортної діяльності в Івано-Франківській області» 
Місце проведення: готель «Надія» (за адресою: 76018, місто Івано-Франківськ, 

вул. Незалежності, 40) 

Дата проведення: 07.12.2021 

9:00-10:00 Реєстрація учасників тренінгу та вітальна кава 
10:00-10:10 Вітальне слово від керівництва Івано-Франківської 

облдержадміністрації 

Тема презентації спікер 
10:10-10:40 Інструменти підтримки 

експортоорієнтованого 
бізнесу від Офісу розвитку 
підприємництва та 
експорту 

Андрій ЛИТВИН, в.о. директора 
ДУ «Офіс розвитку підприємництва та 
експорту» 

10:40-11:10 Фінансові інструменти 
розвитку експорту 

В'ячеслав ПОПОВ, в.о. голови 
правління ПрАТ «Експортно-кредитне 
агентство» 

11:10-11:40 Інструменти підтримки 
експортоорієнтованого 
бізнесу від ШАГО 

Тетяна МІСЬКОВА, директор програми 
«Конкурентоспроможна економіка 
України» 113 АГО 

11:40-12:25 Торгове фінансування 
експортерів Івано-
Франківської області 

Модератор: Олексій Румянцев 
начальник відділу продажів ПрАТ 
«Експортно-кредитне агентство» 
Представники банків: 
Укрексімбанк; 
Укргазбанк; 
Креді Агріколь банк; 
Райффайзен банк; 
Приват Банк 

12:25-12:55 Центри підтримки експорту 
торгово-промислових палат 
- ефективний інструмент 
розвитку експорту в регіоні 

Представник Івано-Франківської 
торгово-промислової палати 

12:55-14:00 Фуршет та неформальне 
спілкування учасників 
тренінгу 

Всі учасники заходу 


