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Про робочу групу з розгляду питань,
п о в ’язаних з відбором та інвентаризацією
інвестиційних проектів та створенням
індустріальних парків на території
Х ерсонської області
З метою формування чіткої стратегії інвестиційного розвитку області,
визначення пріоритетних напрямів інвестування, опрацю вання питання щодо
практичної мож ливості створення в регіоні індустріальних парків, актуалізації
бази інвестиційних проектів у пріоритетних напрямах діяльності, керую чись
статтею 6, пунктом 2 частини перш ої статті 13, пунктом 2 статті 26, пунктами 1,
9 частини перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «Про
місцеві держ авні адміністрації»:
1. У творити робочу групу з розгляду питань, п о в’язаних з відбором та
інвентаризацією інвестиційних проектів та створенням індустріальних парків
на тери торії Х ерсонської області (далі - робоча група), у складі згідно з
додатком 1 до цього розпорядж ення.
2. Головам районних держ авних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення:
2.1. Н а рівні керівників структурних підрозділів районних держ авних
адм іністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення визначити посадових
осіб, відповідальних за розвиток інвестиційної діяльності в межах
підпорядкованої території, та надати інформацію про них до Д епартаменту
інвестиційної, туристично-курортної діяльності та пром ислової політики
обласної держ авної адм іністрації до 02 грудня 2016 року.
2.2. Забезпечити підготовку та надання до 19 грудня 2016 року
Д епартам енту інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промислової
політики обласної держ авної адм іністрації інф ормаційних матеріалів щодо
наявних інвестиційних проектних пропозицій району, м іста згідно з анкетами,
визначеними в додатку 2 до цього розпорядж ення. У подальш ому надавати
вказані м атеріали щ окварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним
періодом.
3. Робочій групі забезпечувати систематичне проведення засідань для
розгляду
наданих
районними
держ авним и
адм іністраціям и
та
м іськвиконкомам и міст обласного значення інф ормаційних матеріалів та
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проведення відбору
інвестиційних проектів області, які мож уть бути
впровадж ені на відповідних територіях.
У разі необхідності залучати до участі в засіданнях представників
структурних підрозділів обласної держ авної адміністрації, територіальних
органів м іністерств та інш их центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій, які не входять
до складу робочої групи (за згодою їх керівників).
4. Д епартаменту інвестиційної,
туристично-курортної діяльності та
пром ислової політики обласної держ авної адм іністрації щ окварталу до ЗО числа
місяця, наступного за звітним періодом, готувати узагальнені дані щодо
інвестиційних проектів Х ерсонської області, узгодж ених під час засідань
робочої групи, у вигляді презентації по кожному проекту з подальш им
поданням обласній держ авній адм іністрації та розм іщ енням на офіційному
веб-сайті обласної держ авної адміністрації.
5. В изнати таким, що втратило чинність, розпорядж ення голови обласної
держ авної адм іністрації від 24 червня 2016 року № 457 «П ро робочу групу з
розгляду питань, п о в’язаних із залученням інвестицій та створенням в області
індустріальних парків».
6. К онтроль за виконанням
цього розпорядж ення покласти на
в.о. заступника голови обласної держ авної адм іністрації Рищ ука Є.М.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Г ордєєв

Д о д ато к 1
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації
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С КЛ А Д
робочої групи з розгляду питань, п ов’язаних з відбором та інвентаризацією
інвестиційних проектів та створенням індустріальних парків
на території Х ерсонської області
Рищ ук
Є вген М иколайович

- в.о. заступника голови обласної держ авної
адміністрації, керівник робочої групи

У ж вій
Т етяна О лександрівна

заступник
директора
Д епартаменту
інвестиційної,
туристично-курортної
діяльності та пром ислової політики обласної
держ авної
адм іністрації
—
начальник
управління інвестиційної
діяльності
та
грантових проектів, заступник керівника
робочої групи

Б абанакова
О ксана Є вгеніївна

головний спеціаліст відділу інвестиційної
діяльності
управління
інвестиційної
діяльності
та
грантових
проектів
Д епартаменту
інвестиційної,
туристичнокурортної діяльності та пром ислової політики
обласної держ авної адміністрації, секретар
робочої групи
Члени робочої групи:

А дам чик
О лександр О лександрович

в.о. заступника голови обласної держ авної
адм іністрації

Бутрій
Д м итро С теф анович

в.о. заступника голови обласної держ авної
адм іністрації

А ндрієвський
А ндрій С ергійович

начальник відділу з питань промислової
політики та організаційно-ф інансової роботи
управління
інвестиційної
діяльності
та
грантових
проектів
Д епартаменту
інвестиційної,
туристично-курортної
діяльності та пром ислової політики обласної
держ авної адм іністрації
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В олинець
Т етяна Г ригорівна

Продовження додатка 1
заступник
директора
Д епартаменту
інвестиційної,
туристично-курортної
діяльності та пром ислової політики обласної
держ авної
адм іністрації
начальник
управління туризму та курортів

К ороленко
В іктор М иколайович

директор Д епартаменту охорони
обласної держ авної адм іністрації

К риволап
Ігор Іванович

начальник управління транспорту, дорож ньої
інф раструктури та зв ’язку обласної держ авної
адміністрації

П аливода
О лександр М иколайович

директор Д епартаменту агропромислового
розвитку обласної держ авної адм іністрації

П опутько
Ю рій А натолійович

директор Д епартаменту екології та природних
ресурсів обласної держ авної адміністрації

Ревін
К ирило Ігорович

заступник
начальника
ю ридичного
управління
апарату
обласної держ авної
адм іністрації
начальник
відділу
претензійно-позовної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами

Рудченко
С ергій М иколайович

начальник
управління
капітального
будівництва обласної держ авної адміністрації

С оценко
В алерій Валерійович

заступник директора Д епартаменту житловокомунального
господарства та паливноенергетичного комплексу обласної держ авної
адміністрації, начальник управління систем
ж иттєзабезпечення, енергозабезпечення та
паливно-енергетичного комплексу

Х одін
Григорій М иколайович

начальник управління містобудування та
архітектури обласної держ авної адміністрації,
головний архітектор області

Ш апран
Ігор А натолійович

в.о.
начальника
Д ерж геокадастру
(за згодою )

В.о. заступника голови
обласної держ авної адміністрації

здоров’я

Головного
управління
у Х ерсонській
області

^ Є.М .Рищ ук

Додаток 2
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
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АНКЕТА
проектної пропозиції інвестиційного проекту на базі комунального або державного
підприємства (незавершеного будівництва або готових об’єктів інфраструктури)
1.

Назва проекту

2.
3.
4.
5.

Назва компанії
Код ЄДРПОУ
Мета проекту
Місце дислокації проекту

6.

Г еографічні
координати
(GoogleMaps),
фото
та
розташування
на
карті
місцевості
Юридична (фізична) особа, яка зацікавлена у
Ініціатор проекту
залученні інвестицій. Повна назва та контактні
дані
Розробник проекту
Розробник
проекту
юридична
особа,
уповноважена
на
розроблення
проектної
документації та її погодження згідно з вимогами
чинного законодавства (цей пункт заповнюється
за наявності розробника проекту)
Необхідно зазначити: модернізація існуючих
Тип проекту
структур, розширення існуючих потужностей,
будівництво нових потужностей тощо
Надається у довільній формі. Обов’язково
Загальний опис проекту
зазначити про розвиток інфраструктури
Опис
місця
реалізації Заповнюється у довільній формі, однак при цьому
проекту
слід конкретизувати, де планується виготовлення
продукту (область, місто, район, населений пункт)
Земельна ділянка:
- площа;
- цільове призначення;
- кадастровий номер (за
наявності)
Інженерна інфраструктура:
- водопостачання;
- водовідведення;
- газопостачання;
- електропостачання

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Назва не може бути абстрактною чи надто
узагальнюючою,
повинна відображати суть
проекту. Наприклад, «Завершення будівництва та
реконструкції санаторно-курортного комплексу
«Мрія» у с.Залізний Порт Голопристанського
району»

Формулюється коротко в довільній формі
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___________________ Продовження додатка 2
Відстань від найближчих
транспортних артерій
15. Оцінка вартості проекту
Здійснюється ініціатором
проекту.
Показник
загальної вартості проекту, які ініціатор проекту
хоче залучити (потреба в інвестиціях)
16. Загальний обсяг
Суму вартості проекту потрібно розподілити (за
інвестицій, в тому числі:
баченням ініціатора проекту) за можливими
- державне фінансування;
джерелами
фінансування:
власний
капітал,
- власні кошти;
зовнішні інвестиції, кредит, фінансовий лізинг,
- потреба в інвестиціях
інші (вказати які)
17. Рентабельність проекту, %

14.

19.

Очікуваний
щорічний
прибуток (тис. дол. США)
Строк окупності проекту

20.

Варіанти співпраці

21.

Передбачено
створення/ Зазначається кількість новостворених місць
збереження робочих місць
Основні ризики та бар’єри Цей пункт необхідно описати максимально
при впровадженні проекту коротко, але розуміючи теорію та практику
управління ризиками
Інша додаткова інформація Викладається у довільній формі
щодо
впровадження
проекту
Опис впливу проекту на Викладається у довільній формі
навколишнє
природне
середовище
та
місцеве
населення
Соціальний
ефект
від Викладається у довільній формі
реалізації проекту
Відповідність
проекту
стратегічним програмним
документам
держави
(області)
Пакет преференцій для
інвестора в рамках проекту

18.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

Назва посади керівника
установи

(п ід п и с )

(ін іц іа л и , п р ізв и щ е)

з
Продовження додатка 2

АНКЕТА
земельної ділянки для впровадження інвестиційного проекту
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Область
Район, місто
Адреса ділянки
Г еографічні
координати
(GoogleMaps), фото та розташування
на карті місцевості
Кадастровий номер
Площа ділянки
Цільове призначення ділянки
Форма власності ділянки
Можлива форма передачі ділянки
Орієнтовна вартість ділянки
Виробничі приміщення
Виробниче обладнання
Водозабезпечення
(наявність,
проектна та фактична потужність)
Каналізація (наявність, проектна та
фактична потужність)
Електрифікація (наявність, проектна
та фактична потужність)
Теплозабезпечення
(наявність,
проектна та фактична потужність)
Е азозабезпечення
(наявність,
проектна та фактична потужність)
Автодороги (наявність, відстань, тип
та пропускна здатність)
Залізничне сполучення (відстань до
найближчої точки сполучення)
Пропозиції для використання
ділянки
Відповідальний
за використання
ділянки (назва організації, ПІБ
відповідальної особи, телефон)

Назва посади керівника
установи

(п ід п и с )

(ін іц іа л и , п р ізв и щ е)
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Продовження додатка 2

АНКЕТА
земельної ділянки промислового призначення,
придатної для створення індустріального парку
(відповідно до Закону України «Про індустріальні парки»)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Місце розташування
Площа земельної ділянки
Ініціатор створення
Пропозиції щодо керуючої компанії
Кадастровий номер ділянки
Доступність трудових ресурсів
Функціональне призначення
Форма власності земельної ділянки
Г еографічні
координати
(GoogleMaps), фото та розташування
на карті місцевості
Інженерна інфраструктура:
- водопостачання;
- водовідведення;
- газопостачання;
- електропостачання
Відстань
від
найближчих
транспортних артерій
Необхідне фінансування для запуску:
- місцевий бюджет;
- потреба в інвестиціях
Інформація про власника/користувача
(уповноважений орган або особа,
його контакти)
Варіанти співпраці
Передбачено створення робочих місць
Основні ризики та бар’єри при
впровадженні
Інша додаткова інформація
Соціальний ефект

Назва посади керівника

(1 5 -7 0 0 га)

________________________

установи

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

(підпис)

_____________________
у" (ініціали, прізвище)

Є.М.Рищук

