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Про результати проведення в області
у 2016 році IX М іж народного інвестиційного
ф оруму «Т аврійські горизонти: співпраця,
інвестиції, економічний розвиток»
З метою активізації інвестиційного співробітництва Х ерсонської області з
іноземними та вітчизняними партнерами, створення умов для налагодж ення
контактів су б ’єктів підприєм ницької діяльності області з представниками
іноземного та вітчизняного бізнесу, продовж ення роботи з формування
позитивного між народного іміджу Х ерсонщ ини, збільш ення обсягів іноземних
інвестицій,
прискорення
економічного
розвитку
області,
підвищ ення
конкурентоспром ож ності продукції місцевих товаровиробників ЗО вересня 01 ж овтня 2016 року в м.Н ова Каховка відбувся IX М іж народний інвестиційний
форум «Т аврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток»
(далі - Ф орум).
У заході взяли участь близько 650 учасників з різних країн світу та
регіонів У країни, у тому числі представники диплом атичного корпусу,
інозем них бізнес-делегацій, а також центральних і м ісцевих органів виконавчої
влади, бізнесу та інвестиційних компаній, громадських організацій та науковці.
П артнером цьогорічного Ф оруму виступила П рограм а А мериканського
агентства між народного розвитку (U SA ID ) «Л ідерство в економічному
вряду ванні».
У рамках урочистої гала-сесії Ф оруму було презентовано 4 інвестиційні
проекти, які планую ться або пропоную ться до реалізації на Х ерсонщ ині у
середньостроковій перспективі, а саме:
проект з будівництва ТОВ СП «Н ІБУ Л О Н » о б ’єкта транспортної
інф раструктури «П еревантаж увальний терм інал з відвантаж ення зернових та
олійних культур на річковий та морський транспорт» у м. Гола П ристань;
проект
з
будівництва
готельно-апартаментного
туристичного
комплексу в м.Скадовськ;
проект зі створення індустріального парку на базі ТОВ НВП
«Х ерсонський м аш инобудівний завод» на площі 73 га;
проект зі створення індустріального парку на базі ВА Т «Х ерсонський
бавовняний комбінат» з використанням виробничих потуж ностей та земельної
ділянки площ ею 48 га.
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Т акож під час гала-сесії презентовано потенціал області у сфері
альтернативної енергетики, будівництва сміттєпереробних підприєм ств за
новітнім и технологіями. До уваги учасників Ф оруму було запропоновано
52 зем ельні ділянки, придатні для будівництва о б ’єктів альтернативної
енергетики за «зеленим» тарифом.
У рам ках Ф оруму проведено третє засідання Ради туристичних міст і
регіонів, а також двосторонні зустрічі у форматі В2В з членам и М іж народного
трейд-клубу в Україні.
П ідписано 9 мем орандумів про співпрацю , які сприятим уть реалізації
інвестиційних проектів та партнерських програм. Зокрема, обласною
держ авною адм іністрацією укладено:
- М ем орандум про співпрацю та партнерство з ТОВ СП «Н ІБУЛО Н »;
- М ем орандум про співробітництво у сфері впровадж ення ТОВ «М орські
ворота»
інвестиційного
проекту
«Створення
готельно-апартам ентного
комплексу» в м.Скадовськ;
М еморандум
про
співпрацю
та
партнерство
з
ПА Т
АБ
«У К РГ А ЗБА Н К»;
- М ем орандум про співпрацю з К итайською Торговою А соціацією ;
- М ем орандум про співпрацю та взаємодію з К оординатором П роекту
М іж народного торгового центру при ООН «Розвиток дорож ньої карти ланцю га
створення вартості для майбутнього плодоовочевого сектору»;
- М ем орандум про співпрацю та взаємодію з програмою А гентства СШ А
з м іж народного розвитку D O BRE у сфері сприяння впровадж енню
децентралізації в області;
- М ем орандум про співробітництво у сфері розвитку індустрії торгівлі
Х ерсонської області з ТОВ «Будхаус Груп» (Т РЦ «Ф абрика»);
- М ем орандум про наміри щ одо реалізації проектів у галузі сонячної
енергетики в Х ерсонській області з громадською спілкою «Ф онд розвитку та
інновацій ж итлово-ком унального господарства»;
- М ем орандум про співробітництво у сфері впровадж ення інвестиційного
проекту «В ідновлення та будівництво нових іригаційних систем» з
ТОВ «А ГРО - Т О РГІВ Е Л ЬН А Ф ІРМ А «А ГРО -ДІЛО ».
П ід час практичного ознайомлення учасників заходу з потенціалом
Х ерсонщ ини було проведено чотири інформаційні тури.
Загалом у рамках Ф оруму потенційним інвесторам та партнерам
представлено близько 60 інвестиційних проектів та пропозицій, а також
100
зем ельних
ділянок
різного
цільового
призначення,
зокрема
сільськогосподарського та промислового, а також земельні ділянки для
реалізації проектів з альтернативної енергетики.
З
метою
подальш ого
супроводж ення
досягнутих
результатів
IX М іж народного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця,
інвестиції, економічний розвиток», еф ективної реалізації інвестиційного
потенціалу Х ерсонщ ини, забезпечення комплексної роботи з розвиту
інвестиційної діяльності, керую чись статтею 6, пунктом 2 частини перш ої
статті 13, пунктом 6 статті 18, пунктом 2 статті 26, пунктом 1 частини перш ої
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статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «П ро місцеві державні
адм іністрації»:
1. Д епартаментам обласної держ авної адміністрації: агропромислового
розвитку,
економ ічного
розвитку
та
торгівлі,
ж итлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу відповідно до галузевої
спрям ованості щ окварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом,
надавати Д епартаменту інвестиційної, туристично-курортної діяльності та
пром ислової політики обласної держ авної адміністрації інф ормацію щодо
стану:
- впровадж ення інвестиційних проектів, стосовно реалізації яких було
підписано меморандуми в рам ках Ф оруму, згідно з переліком, що додається;
- залучення інвесторів до впровадж ення проектів, представлених у рамках
платф орм и ділового спілкування Ф оруму.
2. Д епартам енту ж итлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу обласної держ авної адм іністрації з метою реалізації
полож ень М ем орандум у про співпрацю та партнерство між Х ерсонською
обласною держ авною адм іністрацією та АБ «У кргазбанк» організувати
протягом IV кварталу 2016 року бізнес-сем інар за участю експертів
АБ «У кргазбанк» для суб’єктів господарської діяльності області щодо
м ож ливості реалізації проектів у сфері альтернативної енергетики за
програм ою кредитування вказаної банківської установи.
3. Д епартаментам обласної держ авної адміністрації: економічного
розвитку та торгівлі, інвестиційної, туристично-курортної діяльності та
пром ислової політики до 20 грудня 2016 року організувати для підприємців
області засідання за «круглим столом» за участю представників К итайської
Т оргової А соціації, спрям оване на активізацію співробітництва області з КНР у
сфері зовніш ньої торгівлі та інвестиційної діяльності.
4. Д епартам енту економічного розвитку та торгівлі обласної держ авної
адм іністрації до 30 листопада 2016 року підготувати проект розпорядж ення
голови обласної держ авної адм іністрації щодо створення робочої групи з
питань започаткування діяльності агенції регіонального розвитку.
5. Д епартаменту інвестиційної, туристично-курортної діяльності та
пром ислової політики обласної держ авної адміністрації:
5.1. Щ окварталу до ЗО числа місяця, наступного за звітним періодом,
надавати обласній держ авній адм іністрації узагальнену інф ормацію про стан
реалізації дом овленостей та проектів, започаткованих у рамках Форуму.
5.2. До 01 грудня 2016 року розробити проект програми регіональних
преф еренцій для інвесторів Х ерсонської області для подальш ого його надання в
установленом у порядку на розгляд Х ерсонської обласної ради.
6. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення залиш аю за собою.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

Д одаток
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації
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П ерелік мем орандумів, укладених обласною держ авною адміністрацією в
рамках IX М іж народного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти:
співпраця, інвестиції, економічний розвиток»
№
з/п

Найменування меморандуму

1.

М еморандум про співпрацю та партнерство з
ТОВ СП «НІБУЛОН»
М еморандум про співробітництво у сфері
впровадження
ТОВ
«М орські
ворота»
інвестиційного проекту «Створення готельноапартаментного комплексу» в м.Скадовськ
Меморандум про наміри щодо реалізації
проектів у галузі сонячної енергетики в
Херсонській області з громадською спілкою
«Фонд
розвитку
та
інновацій
житловокомунального господарства»
Меморандум про співпрацю та партнерство з
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
Меморандум про співпрацю з Китайською
Торговою Асоціацією
Меморандум про співпрацю та взаємодію з
програмою Агентства СШ А з міжнародного
розвитку
DOBRE
в
сфері
сприяння
впровадженню децентралізації в області
Меморандум про співпрацю та взаємодію з
Координатором
Проекту
Міжнародного^
торгового центру при ООН
«Розвиток
дорожньої карти ланцюга створення вартості
для майбутнього плодоовочевого сектору»
Меморандум про співробітництво у сфері
впровадження
' інвестиційного
проекту
«Відновлення та будівництво нових іригаційних
систем» з ТОВ «АГРО - ТОРГЇВЕЛЬНА ФІРМА
«АГРО-ДІЛО»

2.

о

J.

4.
5.
6.

7.

8.

В.о. заступника голови
обласної держ авної адм іністрації

Відповідальний за
супроводження та
реалізацію
Департамент
інвестиційної,
туристично-курортної
діяльності та промислової
політики
_ обласної
державної адміністрації
Департамент
житловокомунального
господарства та паливноенергетичного комплексу і
обласної
державної
адміністрації
Департамент
економічного розвитку та
торгівлі
обласної
державної адміністрації

Департамент
агропромислового
розвитку
.
обласної
державної адміністрації
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