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Шановний Олександре Анатолiйовнчу!

Адвокат О.Д. Па стушен ко
з повагою,

Голова адвокатсъ
«Мунiципалъна а

Адвокатське об'(днання «Мунiципальна адвокатура}) (далi «АОМА») координатор
ЗaraльнодержавноУ проrpами «Права люднни за верховенства права в YKpai'Hi» та Центр
Мунiципального Менеджменту (Хабiтат) впроваджуюча arенцiя Проекту ПРООН
«ПIДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПlДПPИ€МНИЦТВА В YКPAIнI»(UКR/99/OIO)
Ilадаютъ мiсцевим органам влади та приватним (КОllfYналъним) пiдпри(мствам практичну
допомоry: 1) У формуваннi Груп управлiння проектами здатних у вiдповiдиостi до мiжиародних
cтaндapтiB iнiцiювати, розробляти та забезпечувати реалiзацiю iнвестицiйних проектiв на
вiдповiдиiй територiУ (область, район, MicTO)за механiзмом державно-приватного партнерства за
участю мiжнародиих фiнансових органiзацiй та приватних iHBecTopiB; 2) у отриманнi
пiдпри(мствами - учасниками iнвестицiйного процесу фiнансовоi' державноi' допомоги
(вiдшкодування вiдсоткових ставок, тощо) та мiжнародНОi' технiчноi' допомоги (позики, кредити,
rpанти), яка нада(ться YKpai'Hiмiжнародними фiнансовими органiзацiями; 3) у захuстi прав та
ЗаКОННUXiнтересiв приватних пiдпри(мств (у Т.Ч. iноземних), opraнiB мiсцевого самоврядування
та iноземних iHBecTopiB - учасникiв Мiсцевих iнвестицiйних проrpам у судах, в тому числi
Стокгольмському мiжнародному арбiтражi.

MiHicтepcтBo фiнансiв Укрai'ни оголосило вiдбiр банкiв для участi у спiльному проектi
УкраУни та €вропейського iнвестицiйного банку «Основний кредит для МСП та компанiй iз
середиiм piBHeMкапiталiзацiУ» за угодою, ратифiкованою Верховною Радою УкраУни 15.07.21015
року Закон NQ601-УIII. ДОКУJlfенти мають бути подан; до 21.04.2/07 року за адресою: 04071,
м. КиУв,вул. Межигiрська, 11 (т.206-59-48.

У Проектi ПРООН «ПlДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПIДПРИ€МНИЦТВА В
YКPAIнI» (UKR/99/010) взяли участь понад 2 тис. МСП з 300 районiв та MiCTУкраi'ни, у рамках
проекту розроблена та адаптована кластерна модель залучення iнвестицiй у розвиток МСП, щО
дозволя( комерцiйним банкам брати участь у спiв-фiнансуваннi Мiсцевих iнвестицiйних проrpам
розвитку МСП (обсягом ие меише /0 МJlH.амер. дол), якi Формуються мiсцевими органами влади
спiльно з малими та середнiми пiдпри(мствами району/мiста за участю МФО.
у разi зацiкавленостi комерцiйних банкiв - членiв УАБ долучитися до реалiзацiУ Проекту

просимо Вас, шановний Олександре Анатолiйовичу, розглянути питання щодо проведення
21 або 28 квiтня 2017 року з 9.00 до 13.00 \ або з 14.00 до 18.00 для представникiв комерцiйних
банкiв - членiв УАБ (до 8 чол.) Консультативного ceMiHapy «М1СЦЕВI IНВЕСТИЦ1ЙНI
ЛРОГРАМИ, як ;HcmpYJlfeHm зШ/учения ;нвестиц;й у розвиток МСЛ» у ЦЕНТР!
ЕЛЕКТРОННОI IНФОРМАЦIr ООН в Yкpai'Hi (м. КиУв)за участю консультантiв цмм (Хабiтат)
по Формуванню Груп управлiння проектами банкiв - учасникiв МlП.

Про Ваше рiшення щодо проведення Консультативного ceMiнapy в MicTi Ки(вi 21 або 28
квiтня 2017 року прошу iнформувати АОМА pastual@gmail.com не пiзнiше 18 квiтня 2017 року
для направления Вам Договору про н авових послуг та роведення передоплати послуг.
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