Додаток 2
до листа обласної
державної адміністрації
13.02.2020 № 15-1554/0/20/315
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про роботу співвиконавців щодо забезпечення реалізації у 2019 році напрямів
діяльності та заходів програми розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного
співробітництва Херсонської області на 2019 – 2021 роки
З метою формування дієвих передумов для забезпечення динамічного
соціально-економічного зростання області, укріплення її позитивного
інвестиційно-економічного іміджу серед потенційних ділових партнерів,
розширення географії країн-партнерів у сфері зовнішньоекономічної діяльності та
усунення інформаційних факторів з негативного сприйняття Херсонщини
зарубіжним бізнес-співтовариством як прикордонного регіону з тимчасово
окупованою територією Автономної Республіки Крим, у 2019 році обласною
державною адміністрацією забезпечувалася реалізація заходів програми розвитку
інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Херсонської області на
2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням XXII сесії Херсонської обласної ради
VII скликання від 14 грудня 2018 року № 1080 (далі – Програма), у загальному
обсязі фінансових ресурсів з обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших
джерел у сумі 26 392,9 тис.грн, у тому числі на 2019 рік – 6 458,9 тис.грн.
Оскільки головні цілі Програми полягають у створенні максимально
сприятливих умов для активізації інвестиційних процесів в області, розвитку
зовнішньоекономічного
міжрегіонального
співробітництва,
формуванні
привабливого бізнес-клімату Херсонщини та забезпеченні через інвестиційні
важелі механізму вирішення проблеми зайнятості її населення, у тому числі за
рахунок впровадження соціально значущих інвестиційних проектів з
передбаченим створенням нових робочих місць, в реалізації заходів Програми у
2019 році приймало участь широке коло співвиконавців, а саме: Департамент
інвестиційної та промислової політики обласної державної адміністрації (головний
відповідальний виконавець та розробник Програми), галузеві структурні
підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації,
територіальні органи місцевого самоврядування, Херсонська торгово-промислова
палата, державні вищі навчальні заклади області та громадські організації.
Зважаючи на те, що Програма є глобальною середньостроковою основою
регіональної політики, націленої на інтенсифікацію зовнішньоекономічного й
інвестиційного співробітництва регіону з потенційними бізнес-партнерами,
посилення участі місцевих громад в отриманні міжнародної технічної допомоги
світових грантових і донорських організацій та розширення присутності
Херсонщини на міжнародних і всеукраїнських презентаційних заходах, на
фінансування видатків, пов’язаних з виконанням заходів Програми у 2019 році, в
бюджеті області передбачено кошти в загальному обсязі 2 098,0 тис.грн (згідно з
рішеннями Херсонської обласної ради VII скликання від 14 грудня 2018 року
№ 1075 «Про обласний бюджет Херсонської області на 2019 рік», від 12 липня
2019 року № 1276 та від 18 жовтня 2019 року № 1392 «Про внесення змін до
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рішення XXII сесії обласної ради VII скликання від 14 грудня 2018 року № 1075
«Про обласний бюджет Херсонської області на 2019 рік»), у тому числі:
- за КПКВК 351 76 93 Департаменту інвестиційної та промислової політики
обласної державної адміністрації як головному розпорядникові бюджетних
коштів – 1 620,0 тис.грн (з метою здійснення видатків, пов’язаних з проведенням у
2019 році Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські
горизонти», організацією та проведенням роуд-шоу за участю представників
регіональних бізнес-кіл для демонстрації інвестиційного потенціалу Херсонщини,
а також забезпеченням просування та модернізації інвестиційного веб-порталу
Херсонської області (https://investinkherson.gov.ua/) і офіційного веб-сайту
Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти»
(www.tavrianhorizons.in.ua);
- за КПКВК 241 76 93 Департаменту агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації як головному розпорядникові бюджетних коштів –
198,0 тис.грн (для демонстрації експозиції Херсонщини у рамках Міжнародної
аграрної виставки «Агро – 2019», яка відбулася 04-07 червня 2019 року в м. Києві,
та створення демонстраційних зразків інноваційної продукції для представлення
потенційним інвесторам у 2019 році);
- за КПКВК 271 76 93 Департаменту економічного та регіонального
розвитку обласної державної адміністрації як головному розпорядникові
бюджетних коштів – 280,0 тис.грн (з метою здійснення видатків, пов’язаних із
забезпеченням у 2019 році візитів бізнес-місій країн світу до області та
проведенням спільних заходів торгово-економічного спрямування, забезпеченням
протокольною атрибутикою згідно з положенням про Державний Протокол та
Церемоніал України урочистих засідань, зустрічей, робочих груп, інших
протокольних заходів обласного рівня за участі голови обласної державної
адміністрації та його заступників, організацією візитів делегацій області до
регіонів – потенційних партнерів Херсонщини з метою обговорення перспектив і
встановлення міжрегіональних відносин, а також розробкою ескізів та
виготовленням брендової продукції з логотипами Херсонської області).
Станом на 31 грудня 2019 року зазначеним структурним підрозділам
обласної державної адміністрації профінансовано видатки з обласного бюджету в
загальній сумі 1 920,5 тис.грн в наступних обсягах:
- Департаменту інвестиційної та промислової політики обласної державної
адміністрації – 1 466,9 тис.грн, у тому числі для організаційного забезпечення і
проведення Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські
горизонти» (15 листопада 2019 року, с. Веселе Бериславського району Херсонської
області) – 1 332,884 тис.грн, забезпечення просування та модернізації офіційного
веб-сайту Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські
горизонти» – 27,834 тис.грн, організаційного забезпечення та проведення роудшоу з демонстрації інвестиційного потенціалу Херсонщини за участю
представників регіональних бізнес-кіл в рамках здійснених візитів в область
іноземних делегацій з провінцій Текірдаг і Зонгулдак, Республіка Туреччина
(28 вересня та 05 листопада 2019 року, м. Херсон) – 78,348 тис.грн та
супроводження, просування і модернізації інвестиційного веб-порталу
Херсонської області – 27,834 тис.грн;
- Департаменту
агропромислового
розвитку
обласної
державної
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адміністрації – 198,0 тис.грн (з метою представлення експозиції Херсонської
області в рамках Міжнародної аграрної виставки «Агро – 2019» – 118,0 тис.грн, а
також створення у 2019 році демонстраційних зразків інноваційної продукції для
представлення потенційним інвесторам – 80,0 тис.грн);
- Департаменту економічного та регіонального розвитку обласної державної
адміністрації – 255,6 тис.грн, у тому числі на здійснення видатків, пов’язаних із
забезпеченням у 2019 році візитів бізнес-місій країн світу до області та
проведенням спільних заходів торгово-економічного спрямування – 95,9 тис.грн,
забезпеченням протокольною атрибутикою згідно з положенням про Державний
Протокол та Церемоніал України урочистих засідань, зустрічей, робочих груп,
інших протокольних заходів обласного рівня за участі голови обласної державної
адміністрації та його заступників – 41,34 тис.грн, організацією візитів делегацій
області до регіонів – потенційних партнерів Херсонщини з метою обговорення
перспектив і встановлення міжрегіональних відносин – 40,66 тис.грн, а також
розробкою ескізів та виготовленням брендової продукції з логотипами
Херсонської області – 77,7 тис.грн).
Переконливим результатом ефективної реалізації заходів Програми у
2019 році щодо формування сприятливого бізнес-клімату Херсонщини є факт
зростання ділової активності суб’єктів інвестиційної та зовнішньоекономічної
діяльності у регіоні, підтверджений офіційними даними державних статистичних
спостережень.
Так, у січні-вересні 2019 року підприємствами, установами та організаціями
Херсонської області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5 972,7 млн грн
капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 44,2% більше аналогічного
обсягу за відповідний період 2018 року (за показником щодо індексу капітальних
інвестицій у січні-вересні 2019 року до відповідного періоду минулого року на
рівні 144,2% Херсонська область посіла 2-е місце по Україні.
Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу населення області
(крім капітальних інвестицій з державного бюджету) у вказаному періоді становив
5 644,6 грн (на 2 151,7 грн, або на 61,6% більше відповідного показника за січеньвересень 2018 року).
Загальний обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Херсонської області станом на
01 жовтня 2019 року склав 246,9 млн дол.США, що на 42,1 млн дол.США, або на
20,5% більше проти відповідного обсягу на початок 2019 року, та у розрахунку на
одну особу населення регіону становив 237,2 дол.США (на 44,5 дол.США, або на
23,1% більше від обсягу на станом на 01 жовтня 2018 року).
При цьому, за показником щодо темпу приросту прямих іноземних
інвестицій станом 01 жовтня 2019 року до відповідного обсягу на початок
2019 року на рівні 120,5% Херсонська область посіла 1-е місце по Україні.
Загальний обсяг експорту товарів Херсонської області у січні-листопаді
2019 року становив 283,1 млн дол.США, імпорту – 356,5 млн дол.США, та у
порівнянні з аналогічним періодом 2018 року показник експорту збільшився на
41,8 млн дол.США, або на 17,3%, а імпорт – на 45,7 млн дол.США, або на 14,7%.
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 73,4 млн дол.США
(у січні – листопаді 2018 року – 69,5 млн дол.США).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту, як і у січені-листопаді 2018 року,
становив – 0,8.
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Зовнішньоторговельні операції проводились підприємствами області з
партнерами із 119 країн світу.
Слід зазначити, що за результатами щоквартального моніторингу соціальноекономічного розвитку регіонів України за січень-вересень 2019 року,
проведеного Міністерством розвитку громад та територій України згідно з
Порядком і Методикою проведення моніторингу та оцінки результативності
реалізації державної регіональної політики, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 856, та оприлюдненого на
офіційному веб-сайті зазначеного центрального органу виконавчої влади
(www.minregion.gov.ua),
за
напрямом
«Інвестиційний
розвиток
та
зовнішньоекономічна співпраця» Херсонська область посіла 7 місце по Україні.
Поряд з цим, індикаторами успішного досягнення основних цілей Програми
за підсумками 2019 року є наступні результати:
- розроблено та сформовано пакет актуальних інвестиційних пропозицій
Херсонської області у пріоритетних сферах економічного розвитку регіону (у
галузі сільськогосподарського та промислового виробництва і транспортнологістичній та туристично-рекреаційній сферах, представлений для ознайомлення
цільовими групами потенційних інвесторів і бізнес-партнерів на інвестиційному
веб-порталі Херсонської області (https://investinkherson.gov.ua) (у тематичному
підрозділі «Інвестиційні можливості»);
- організовано та проведено серію презентаційних заходів з популяризації
інвестиційно-економічної спроможності регіону серед потенційних інвесторів,
зокрема українсько-литовський семінар на тему: «Укріплення партнерства з
бізнесом для досягнення цілей ООН в області сталого розвитку» в рамках
робочого візиту в область Президента Вільнюської торгово-промислової і
ремісничої палати пана С.Леонавічюса (21 травня 2019 року, м. Херсон),
Міжнародний агропромисловий форум з підтримки фермерства «AGROPORT
South Kherson 2019» (18-20 липня 2019 року, м. Херсон), Перший український
форум грального бізнесу (FIRST UKRANIAN GAMBLING FORUM) (25-26 жовтня
2019 року, м. Херсон), роуд-шоу з демонстрації інвестиційного потенціалу
Херсонщини за участю представників бізнес-кіл регіону в рамках здійснених
візитів в область представників іноземних офіційних делегацій турецьких
провінцій Текірдаг та Зонгулдак (28 вересня та 05 листопада
2019 року, м. Херсон), щорічний Херсонський міжнародний економічний форум
«Таврійські горизонти» (15 листопада 2019 року, с. Веселе Бериславського району
області);
- представлено інвестиційний потенціал Херсонщини та комерційні
пропозиції регіональних товаровиробників в рамках знакових міжнародних
презентаційно-виставкових заходів, зокрема XXV Міжнародної туристичної
виставки UITT’2019 «Україна – Подорожі та Туризм» (27-29 березня 2019 року,
м. Київ), XXXI Міжнародної сільськогосподарської виставки «АГРО 2019»
(04 -07 червня 2019 року, м. Київ), Другого форуму регіонів України та Білорусі
(03-04 жовтня 2019 року, м. Житомир) та Першого інвестиційного форуму з
ініціативи Президента України «RE:THINK. Invest in Ukraine» (29 жовтня
2019 року, м. Маріуполь);
- укладено 12 договірних документів (меморандумів) про співробітництво в
інвестиційній сфері між Херсонською обласною державною адміністрацією та
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іноземними й українськими суб’єктами господарської діяльності, якими
передбачено подальшу реалізацію в області у 2020 році ряду потужних бізнеспроектів загальною кошторисною вартістю майже 500 млн дол.США;
- створено належні організаційні умови для впровадження та подальшої
реалізації в області перспективних інфраструктурних проектів за участю
українських та зарубіжних інвесторів – так, упродовж 2019 року суб’єктами
інвестиційної діяльності забезпечувалася поетапна реалізація 78-ми економічно
значущих проектів у сферах виробництва і постачання електроенергії з
альтернативних видів джерел, розвитку агропромислового комплексу, зокрема
відновлення зрошувальних систем, промислового виробництва та будівництва
об’єктів туристично-рекреаційної галузі, загальна кошторисна вартість яких в
національній валюті України склала понад 80 млрд грн.
При цьому, за підсумками 2019 року в області реалізовано 21 інвестиційний
проект на загальну суму понад 8,84 млрд грн (у сферах виробництва і постачання
електроенергії з альтернативних видів джерел, промислового виробництва та
розвитку туристично-рекреаційної галузі) в адміністративно-територіальних
межах Бериславського, Білозерського, Голопристанського, Генічеського,
Каланчацького,
Каховського,
Нововоронцовського,
Новотроїцького,
Олешківського, Чаплинського районів області та міста Херсона, найбільш
вагомими результатами яких є наступні:
1) збудовано та введено в експлуатацію вітрову електростанцію
«Овер’янівська» загальною потужністю 68,4 МВт на територіях Новодмитрівської
сільської ради Генічеського району та Сивашівської сільської ради і Новотроїцької
селищної ради Новотроїцького району області (загальна вартість проекту –
5 944,3 млн грн, суб’єкти інвестиційної діяльності – ТОВ «Вінкрафт Україна» та
ТОВ «Віндкрафт Таврія»);
2) споруджено та введено в експлуатацію сонячну електростанцію
«Олешківська СЕС» потужністю 15,822 МВт на території Виноградівської ОТГ
Олешківського району області (загальна вартість проекту – 357,2 млн грн, суб’єкт
інвестиційної діяльності – ТОВ «Олешківська СЕС»);
3) відкрито об’єкт промислового виробництва «Цех пошиття швейних
виробів № 1» відокремленого підрозділу ТОВ «TEAM 55» на території
Нововоронцовського району області (загальна вартість проекту – 15,0 млн грн,
суб’єкти інвестиційної діяльності – ТОВ «ТЕАМ 55» та компанія-нерезидент
«Полстар», Польща);
4) збудовано та введено в експлуатацію сонячну електростанцію
«Високівська» потужністю 6,403 МВт на території Високівської сільської ради
Бериславського району області (загальна вартість проекту – 170,0 млн грн, суб’єкт
інвестиційної діяльності – ТОВ «Астерія Солар»);
5) споруджено та введено в експлуатацію сонячну електростанцію
«Таванська - 3» потужністю 5,856 МВт на території м. Берислав Бериславського
району області (загальна вартість проекту – 165,0 млн грн, суб’єкт інвестиційної
діяльності – ТОВ «Тавань Солар - 3»);
6) збудовано та введено в експлуатацію сонячну електростанцію
«Таванська - 4» потужністю 4,0 МВт на території м. Берислав Бериславського
району області (загальна вартість проекту – 155,0 млн грн, суб’єкт інвестиційної
діяльності – ТОВ «Тавань Солар - 4»);
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7) завершено будівництво та введено в експлуатацію сонячну
електростанцію потужністю 2,981 МВт на території Привільської сільської ради
Каланчацького району області (загальна вартість проекту – 69,2 млн грн, суб’єкт
інвестиційної діяльності – ТОВ «Фрі Енерджі»);
8) завершено будівництво вітрової електростанції «Мирненська» загальною
встановленою потужністю 163,8 МВт на територіях Мирненської та Каланчацької
об'єднаних територіальних громад Каланчацького району області» (загальна
вартість проекту – 200,0 млн євро, суб’єкт інвестиційної діяльності –
ТОВ «Віндкрафт Каланчак»);
9) збудовано та введено в експлуатацію підстанцію «Каїрка» ПС 220/150/
35 кВт для збору і видачі потужності Мирненській ВЕС на території Мирненської
ОТГ Каланчацького району області (загальна вартість проекту – 350,0 млн грн,
суб’єкт інвестиційної діяльності – ТОВ «Віндкрафт - Каланчак», передбачений
корисний відпуск електроенергії на даному об’єкті – 229,668 млн кВт*год/рік);
10) завершено будівництво та введено в експлуатацію сонячну
електростанцію «Нова Каховка» потужністю 12,973 МВт на території м. Нова
Каховка (загальна вартість проекту – 285,0 млн грн, суб’єкт інвестиційної
діяльності – ТОВ «Санлайт НК», м. Нова Каховка; передбачений корисний відпуск
електроенергії на даному об’єкті – 16,209 млн кВт*год/рік).
- надано організаційно-консультативну підтримку ініціаторам інвестиційних
проектів під час започаткування ними у 2019 році ряду потужних
інфраструктурних проектів соціально-економічного значення, передбачених до
подальшої реалізації в області у середньостроковій перспективі, а саме:
1) «Будівництво Чаплинської вітрової електростанції загальною потужністю
300 МВт (вітроенергетичних установок) на територіях Чаплинської селищної ради
та Григорівської сільської ради Чаплинського району області» (загальна вартість
проекту – 450,0 млн євро, суб’єкт інвестиційної діяльності – ТОВ «Віндкрафт
Каланчак», термін реалізації – 2019 – 2021 роки);
2) «Будівництво Каховської ГЕС-2 потужністю 250 МВт на території
Бериславського району області» (загальна вартість проекту – 420,0 млн євро,
суб’єкт інвестиційної діяльності – ПрАТ «Укргідроенерго», термін реалізації –
2020 – 2023 роки);
3) «Будівництво портового елеватора за межами населеного пункту на
території Великолепетиської селищної ради Великолепетиського району області»
(загальна вартість проекту – 2,3 млн грн, суб’єкт інвестиційної діяльності –
ТОВ «Рівненське ХПП», термін реалізації – 2019 – 2020 роки);
4) «Будівництво комплексу з переробки томатів на території
Чаплинського району області» (загальна вартість проекту – 40,0 млн дол.США,
суб’єкт інвестиційної діяльності – ФГ «Інтегровані агросистеми» (холдинг
AGROFUSION), термін реалізації – 2020 – 2022 роки);
5) «Будівництво заводу з виробництва асфальтової суміші потужністю 240 –
360 тонн на годину» (загальна вартість проекту – 1,5 млн дол.США, суб’єкт
інвестиційної діяльності – ТОВ «Озра Інтернешнл Трейдінг», термін реалізації –
2020 рік);
6) «Будівництво Сиваської вітрової електростанції потужністю 250 МВт за
межами населених пунктів сіл
Нововолодимирівка, Першокостянтинівка і
Строганівка на територіях Присиваської та Чаплинської об’єднаних
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територіальних громад Херсонської області» (загальна вартість проекту –
370,0 млн євро, суб’єкти інвестиційної діяльності – компанії-нерезиденти «NBT
AS», Норвегія, і «Total Eren», Франція; термін реалізації – 2019 – 2021 роки);
- створено близько 300 нових робочих місць для мешканців області за
рахунок впроваджених інвестиційних проектів у сферах виробництва і постачання
електричної енергії з альтернативних видів джерел, розвитку агропромислового
комплексу (у тому числі відновлення зрошувальних систем), промислового
виробництва та будівництва об’єктів туристично-рекреаційної галузі.
Зокрема, за повідомленням Херсонського обласного центру зайнятості, для
укомплектування вакансій роботодавців області, причетних до реалізації
інвестиційних проектів, у січні-грудні 2019 року підготовлено 29 осіб шляхом
організації проходження ними професійного навчання за рахунок Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок
безробіття.
При цьому, за сприяння регіональної служби зайнятості у 2019 році до
вказаних роботодавців на новоутворені робочі працевлаштовані 44 особи;
- активізовано співпрацю з міжнародними фінансовими і донорськими
організаціями шляхом збільшення участі місцевих громад в реалізації проектів та
програм міжнародної технічної допомоги.
Так, з початку 2019 реципієнти Херсонської області брали участь в
реалізації Програми в рамках проекту міжнародної технічної допомоги
ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження стійких
енергоефективних рішень» (HOUSES), спрямованого на підтримку у створенні
нових або укріпленні потенціалу вже функціонуючих об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ), Програми місцевого системного розвитку в
рамках Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
(«Агросільрозвиток), мета якої полягає у впровадженні ефективного управління
земельними й іншими ресурсами в межах об’єднаних територіальних громад на
основі GIS-технологій (передбачено проведення за рахунок донорських коштів
серії семінарів та інших навчальних заходів на базі 14-ти відібраних об’єднаних
територіальних громад області) та Проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI
II), націленого на створення мережі креативних просторів і вдосконаленню якості
надання послуг на місцевому рівні.
Поряд з цим, у звітному періоді розпочато реалізацію 25-ти нових проектів
міжнародної технічної допомоги, а саме:
1) 12-ти мікро-проектів на територіях 10-ти об’єднаних територіальних
громад області в рамках проекту міжнародної технічної допомоги
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)»;
2) проекту в рамках грантової програми людської безпеки «Кусаноне» (Уряд
Японії), впровадженого на базі комунального закладу «Херсонська міська
клінічна
лікарня ім. О.С. Лучанського» з метою встановлення сучасного
обладнання для пренатального відділення пологового будинку даного закладу
вартістю 1,3 млн грн;
3) 6-ти проектів в рамках Програми Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і сільського розвитку», спрямованих на
забезпечення післяврожайної доробки продукції сільського господарства та
розвиток малого підприємництва у сільській місцевості;
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4) 4-х проектів в рамках Проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II)
(USAID), направлених на вдосконалення якості надання послуг на місцевому рівні
та створення мережі креативних просторів;
5) проекту в рамках програм Східного партнерства за сприяння Словацької
Асоціації водоканалів «Безпечна вода для Херсона» з метою розробки та
встановлення установки з виробництва гіпохлориту для знезараження води;
6) пілотного проекту на базі Хрестівської ОТГ в рамках проекту USAID
«Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток) – у 2019 році
створено геопортал з метою візуалізації наявних ресурсів зазначеної громади у
публічному просторі, завдяки якому розроблено 2 інвестиційні проекти
Хрестівської ОТГ.
За час реалізації у 2019 році заходів Програми станом на 01 січня 2020 року
досягнуто її очікуваних кількісних результатів, зазначених на стор.17 – 18 тексту
Програми розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва
Херсонської області на 2019 – 2021 роки, затвердженої рішенням XXII сесії
Херсонської обласної ради VII скликання від 14 грудня 2018 року № 1080,
в наступних обсягах (інформацію з відповідного питання наведено у таблиці 1).
Табл. 1
Інформація
про результати досягнення очікуваних кількісних результатів Програми
розвитку інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва
Херсонської області на 2019 – 2021 роки
станом на 01 січня 2020 року
№
з/п

1

Найменування
показника

Заплановане
Фактичне
значення
значення
показника
показника
на 2019 рік на 31 грудня
2019 року

Результат виконання
показника за підсумками
2019 року

2

3

4

5

1.

Індекс капітальних
інвестицій (відсотків
до відповідного
періоду
попереднього року)

119,3%

144,2 %
(за січеньвересень
2019 року)

+24,9 в.п.

2.

Обсяг капітальних
інвестицій (крім
інвестицій з
державного
бюджету) у
розрахунку на одну
особу населення
наростаючим
підсумком з початку
року

6 965,0 грн

5 644,6 грн
(за січеньвересень
2019 року)

81,1%

9
1

2

3

4

5

3.

Темп зростання
обсягу прямих
іноземних інвестицій
(акціонерного
капіталу), відсотків
до обсягу на початок
року

102,3%

120,5%
(на
01 жовтня
2019 року)

+18,2 в.п.

4.

Обсяг прямих
іноземних інвестицій
(акціонерного
капіталу) у
розрахунку на одну
особу населення
наростаючим
підсумком з початку
інвестування
Збільшення обсягу
експорту товарів,
вироблених в області

217,0
дол.США

237,2
дол.США
(на
01 жовтня
2019 року)

109,3%

4,8%

17,3%
(за січеньлистопад
2019 року)

+12,5 в.п.

5.

6.

Підготовка
інвестиційних
майданчиків

7
майданчиків

39
інвестиційних
пропозицій

Сформовано
39 інвестиційних
пропозицій за
пріоритетними напрямами
економічного розвитку
регіону (у галузі
сільськогосподарського та
промислового
виробництва,
транспортно-логістичній та
туристично-рекреаційній
сферах)

7.

Кількість
реалізованих
інвестиційних
проектів

20 проектів

21 проект

Реалізовано
21 інвестиційний проект
загальною кошторисною
вартістю понад
8,84 млрд грн (у сферах
виробництва і постачання
електроенергії з
альтернативних видів
джерел, промислового
виробництва та
туристично-рекреаційної
галузі) на територіях

10
1

2

3

4

5

Бериславського,
Білозерського,
Голопристанського,
Генічеського,
Каланчацького,
Каховського,
Нововоронцовського,
Новотроїцького,
Олешківського,
Чаплинського районів
області та міста Херсона
8.

Збільшення кількості
залучених в область
програм МТД на

3 програми

3 програми

З початку 2019 року в
області розпочато
реалізацію 3-х наступних
програм в рамках
міжнародної технічної
допомоги в Україні:
- Програми в рамках
проекту міжнародної
технічної допомоги
ЄС/ПРООН «Об’єднання
співвласників будинків для
впровадження стійких
енергоефективних рішень»
(HOUSES);
- Програми місцевого
системного розвитку в
рамках Проекту USAID
«Підтримка аграрного і
сільського розвитку»
(«Агросільрозвиток);
- Програми «Зміцнення
громадської довіри» (UCBI
II) в рамках проекту
Агентства США з
міжнародного розвитку
(USAID)

9.

Збільшення кількості
залучених в область
проектів МТД на

10 проектів

25 проектів

У 2019 році розпочато
реалізацію 12 мікропроектів на територіях
10 об’єднаних
територіальних громад
області в рамках проекту
міжнародної технічної
допомоги «Децентралізація
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1

2

3

4

5

приносить
кращі результати та
ефективність (DOBRE)»,
1 проекту в рамках
грантової програми
людської безпеки
«Кусаноне» (Уряд Японії)
на базі Херсонської міської
клінічної лікарні
ім. О.С. Лучанського,
6 проектів в рамках
Програми Агентства США
з міжнародного розвитку
(USAID) «Підтримка
аграрного і сільського
розвитку», 4 проекти в
рамках Проекту
«Зміцнення громадської
довіри» (UCBI II), що
фінансується Агентством
США з міжнародного
розвитку (USAID),
1 проект в рамках
програми Східного
партнерства за сприяння
Словацької Асоціації
водоканалів «Безпечна
вода для Херсона» та
пілотний проект (на базі
Хрестівської ОТГ) в рамках
проекту USAID
«Підтримка аграрного і
сільського розвитку»
(«Агросільрозвиток)
Детальну описову частину щодо виконання напрямів діяльності та заходів
Програми за підсумками 2019 року (за розділами «Інвестиційна діяльність» та
«Міжнародне співробітництво») наведено нижче.
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I. Інвестиційна діяльність
Напрямок діяльності 1 «Підготовка інвестиційних майданчиків, формування
банку ресурсів територіальних громад»
1. Організація проведення досліджень інвестиційного потенціалу територій,
підприємств та проектів Херсонської області експертними консалтинговими
організаціями на засадах смарт-спеціалізацій
У 2019 році Департамент інвестиційної та промислової політики обласної
державної адміністрації – головний виконавець даного заходу Програми (далі –
Департамент), не мав фінансової спроможності для забезпечення організації
діяльності з проведення досліджень інвестиційного потенціалу Херсонської
області експертними профільними організаціями, зокрема з використанням
інструменту
регіонального
розвитку
смарт-спеціалізації,
у
зв’язку
з відсутністю коштів, спрямованих у відповідному періоді з обласного, місцевих
бюджетів або інших джерел, на здійснення видатків, пов’язаних з реалізацією
даного заходу Програми.
Разом з тим, у звітному періоді Департаментом забезпечувалося проведення
аналізу інвестиційної спроможності у розрізі міст, районів та об’єднаних
територіальних громад Херсонської області шляхом систематичного збору,
узагальнення та оновлення анкетних даних щодо майданчиків та об’єктів,
розташованих в адміністративно-територіальних межах області, які можуть бути
потенційно привабливими для діяльності інвесторів.
При цьому, з метою визначення можливих перспектив для економічного
розвитку регіону, у тому числі з використанням інноваційних підходів,
інструментів комунікацій з освітньо-науковим і бізнес-представництвом,
Департаментом започатковано співробітництво з науково-дослідними установами
та навчальними закладами вищої освіти Херсонської області (Інститутом
зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, Центром
інноваційного розвитку сільських територій, державним вищим навчальним
закладом «Херсонський аграрний технічний університет» та Херсонським
національним технічним університетом),
За результатами вжитих заходів було залучено представників наукового і
студентського корпусу Херсонського національного технічного університету до
участі у дослідженні інвестиційного потенціалу Херсонщини та презентації
інноваційних інфраструктурних проектів з розвитку сільськогосподарського
виробництва області (включаючи модернізацію зрошувальних та меліоративних
систем), транспортно-логістичної інфраструктури, альтернативної енергетики та
туристично-рекреаційної галузі в рамках щорічного Херсонського міжнародного
економічного форуму «Таврійські горизонти» (15 листопада 2019 року, с. Веселе
Бериславського району області).
2. Організація розроблення бізнес-планів, ТЕО або резюме найбільш
перспективних та значущих для області інвестиційних проектів,
у тому числі:
- під будівництво об’єктів агропереробного виробництва на території
Білозерського, Генічеського, Голопристанського та Скадовського районів;
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- під створення оптових ринків сільськогосподарської продукції в
Білозерському, Генічеському, Голоприсанському районах та м. Херсоні;
- під створення баз «зеленого» туризму в Бериславському, Каланчацькому,
Каховському, Олешківському та Чаплинському районах;
- під будівництво сміттєпереробного комплексу в Олешківському районі;
- під розбудову узбережжя Чорного та Азовського морів в
Голопристанському, Скадовському та Генічеському районах;
- під розвідку та розроблення корисних копалин у Великолепетиському,
Верхньорогачицькому, Іванівському, Нововоронцовському районах
Сприяючи формуванню необхідних організаційно-технічних умов для
реалізації в області економічно значущих інвестиційних проектів та підтримці
суб’єктів господарської діяльності під час впровадження ними інвестиційних
ініціатив на Херсонщині у 2019 році Департаментом здійснено наступне:
- розроблено 39 презентаційних матеріалів щодо актуальних інвестиційних
проектів міст, районів та об’єднаних територіальних громад області за наступними
галузевими напрямами:
1) агропромисловий комплекс – розроблено бізнес-плани проектів під
будівництво наступних об’єктів агропереробного виробництва та створення
оптових ринків сільськогосподарської продукції в області: «Будівництво заводу з
виробництва екологічно чистої продукції у смт Зеленівка», «Будівництво
виробничого комплексу з переробки сільськогосподарської продукції на території
Білозерського району», «Дослідження ринків переробної продукції рослинництва і
тваринництва, а також рентабельності переробних підприємств Херсонської
області», «Організація оптового ринку сільськогосподарської продукції у
Херсонській області»;
2) туристично-рекреаційний комплекс – розроблено бізнес-плани проектів
«Будівництво та експлуатація відкритого аквапарку в смт Лазурне Скадовського
району Херсонської області» та «Будівництво бази зеленого туризму з елементами
активного відпочинку на території Каланчацького району Херсонської області»,
детальні плани територій під реалізацію проектів «Розбудова узбережжя Чорного
моря в межах Лазурненської селищної ради Скадовського району «La Perla
Azzurra» та «Реконструкція набережної Білого озера на території Білозерської
ОТГ», підготовлено інвестиційні пропозиції проектів «Будівництво готельного
комплексу TAVRIA SPA RESORT на території м. Нова Каховка» та «Створення
оздоровчого комплексу на базі Лемурійського озера»;
3) оброблення відходів – сформовано попереднє техніко-економічне
обґрунтування проекту «Будівництво сміттєпереробного комплексу на території
Херсонської області»;
4) видобуток корисних копалин – розроблено бізнес-план проекту
«Організація видобутку корисних копалин і виробництво будівельних матеріалів у
Херсонській області».
При цьому, зазначені презентаційні матеріали розміщено на інвестиційному
веб-порталі Херсонської області (https://investinkherson.gov.ua/);
- за участю наукових співробітників ДВНЗ «Херсонський аграрний
технічний університет» розроблено інноваційний проект у сфері розвитку
сільськогосподарської галузі «Створення технології отримання товарних перлів та
вирощування австралійських тропічних раків в умовах півдня України»,
спрямований на вирощування та розмноження ракових культур у штучних умовах
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в системі замкнутого водопостачання у осінньо-зимовий період, який може бути
реалізований на території Херсонської області.
Напрямок діяльності 2 «Створення інвестиційного продукту»
1. Виготовлення та оновлення інвестиційного паспорта області
У 2019 році Департаментом розроблено оновлену концепцію
інвестиційного паспорта Херсонської області «Region Investment Passport», у якій
відображено пріоритети економічного розвитку регіону, підтверджені офіційними
даними державних статистичних спостережень, та наявні актуальні інвестиційні
проекти і бізнес-пропозиції міст, районів та об’єднаних територіальних громад
області у різних соціально-економічних сферах.
Водночас у звітному періоді Департаментом не забезпечувався випуск
зазначеного рекламно-презентаційного матеріалу з огляду на наявність близько
800-та примірників інвестиційного паспорта області «Region Investment Passport»,
виданих у 2018 році та призначених до розповсюдження у 2019 році, зокрема
серед учасників Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь
(03-04 жовтня 2019 року, м. Житомир), Першого українського форуму грального
бізнесу (FIRST UKRANIAN GAMBLING FORUM) (25-26 жовтня 2019 року,
м. Херсон), Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські
горизонти» (15 листопада 2019 року, с. Веселе Бериславського району області) та
інших презентаційно-виставкових заходів всеукраїнського і міжнародного
характеру.
2. Розроблення та виготовлення галузевих інвестиційних буклетів
У звітному періоді Департаментами обласної державної адміністрації –
інвестиційної та промислової політики і агропромислового розвитку, забезпечено
розроблення 3-х наступних галузевих інвестиційних буклетів:
- двомовного інвестиційного буклету «Investment cases» (українською та
англійською мовами), який демонструє ключові інвестиційні пропозиції у
пріоритетних сферах економічного розвитку області та земельні ділянки
несільськогосподарського призначення і вільні виробничі площі (типу Greenfield
та Brownfield), придатні для впровадження інвестиційних проектів у туристичнорекреаційній галузі, агропромисловому виробництві та транспортно-логістичній
інфраструктурі – у 2019 році забезпечено випуск 500 примірників даного
презентаційного матеріалу;
- інвестиційного буклету «План перспективного розвитку Херсонської
області на 2019 – 2021 роки», у якому представлено стислі презентації щодо
107-ми інвестиційних проектів Херсонщини обласного та місцевого значення у
пріоритетних сферах економічного розвитку регіону, а також ініціативні
пропозиції місцевих органів державної влади з питань реформування житловокомунальної, медичної, освітньої та інших соціальних сферах на підпорядкованих
територіях – здійснено випуск 2 500 примірників зазначеного рекламноіміджевого продукту в рамках забезпечення діяльності обласної ради
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регіонального розвитку, утвореної розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 22 листопада 2018 року № 849;
- інвестиційного буклету сільськогосподарського профілю «Показники
АПК» – підготовлено та сформовано концепцію вказаного презентаційного
матеріалу.
Зазначені рекламно-іміджеві продукти розповсюджено у 2019 році серед
представників дипломатичних установ та консульських служб іноземних держав,
акредитованих в Україні, українського дипломатичного корпусу за кордоном,
членів міжнародних фінансових і донорських інституцій, вітчизняних та
іноземних інвестиційних компаній та банківських установ, а також учасників ряду
презентаційно-виставкових заходів міжнародного характеру, організованих та
проведених обласною державною адміністрацією в минулому році.
3. Створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової
продукції для представлення потенційним інвесторам
У другому півріччі 2019 року Департаментом агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації спільно з Херсонською торгово-промисловою
палатою розроблено і створено демонстраційні зразки сільськогосподарської
продукції регіональних товаровиробників та забезпечено їх випуск у вигляді екосумок «З любов’ю з Херсонщини», призначених для презентації регіонального
інноваційного продукту (в загальній кількості 100 одиниць).
При цьому, з використанням зазначених еко-сумок сформовано подарункові
набори, наповнені продукцією сільгоспвиробників Херсонщини, а саме:
консервацією в банках «В’ялені помідори», «Мед-суфле», «Паштет-соус
середземноморський», «Сік томатний натуральний», «Сік морквяно-яблучний»,
«Сік яблучно-абрикосовий», «Сік яблучно-персиковий», пакунками цукерок
ручної праці та сиром твердим з козиного молока.
Зазначену іміджеву продукцію розповсюджено у 2019 році серед цільової
аудиторії потенційних інвесторів і бізнес-партнерів під час представлення
обласною державною адміністрацією агропромислового потенціалу регіону в
рамках 9-ти виставково-презентаційних заходів міжнародного характеру.
4. Розроблення місцевих програм розвитку інвестиційної діяльності із
включеними до них пріоритетними для розвитку громад проектами і
передбаченим фінансуванням заходів
У 2019 році районними державними адміністраціями, міськвиконкомами
міст обласного значення та об’єднаними територіальними громадами області
розроблено Плани регіонального розвитку відповідних територій на 2019 –
2021 роки, до яких увійшли інвестиційні проекти у пріоритетних сферах
економічного розвитку цих територій та ініціативні пропозиції місцевих громад
щодо впровадження реформ житлово-комунальній, медичній, освітній та інших
соціальних сферах.
Водночас розроблення місцевих програм з розвитку інвестиційної діяльності
зазначеними суб’єктами владних повноважень у звітному періоді не
забезпечувалося.
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Напрямок діяльності 3 «Поширення інвестиційної продукції та маркетинг
територій»
1. Просування та модернізація інвестиційного порталу:
www.investinkherson.gov.ua
Упродовж звітного періоду Департаментом забезпечувалося безперервне
супроводження та наповнення актуальним інформаційним контентом створеного у
2016 році єдиного інвестиційного веб-порталу Херсонської області
(https://investinkherson.gov.ua) шляхом систематичного інформування цільової
інтернет-аудиторії стосовно головних подій Херсонщини, пов’язаних з
активізацією зовнішньоекономічних та інвестиційних процесів у регіоні за
спільної участі місцевої державної адміністрації та представників іноземного й
вітчизняного бізнесу.
При цьому, основний інформаційний контент на зазначеному веб-ресурсі
представлено у розрізі наступної тематики:
- інтерактивна карта вільних земельних ділянок (типу Greenfield та
Brownfield) і вільних виробничих площ Херсонської області, на територіях яких
можливе впровадження інвестиційної діяльності;
- загальні відомості щодо інвестиційного потенціалу Херсонщини;
- перелік підприємств регіону – успішних прикладів здійснених в області
інвестицій українськими та іноземними суб’єктами господарювання;
- пакет інвестиційних проектів та пропозицій області, які пропонуються
інвесторам для здійснення діяльності;
- методично-довідкові матеріали «Дорожня карта інвестора» та «Дорожня
карта будівництва об’єктів альтернативної енергетики», передбачені для
практичного використання суб’єктами господарської діяльності, які є
безпосередніми учасниками інвестиційних процесів або розглядають перспективу
започаткування інвестиційної діяльності в області, зокрема у сфері енергетичної
галузі з використанням альтернативних видів джерел;
- база даних щодо довгострокових і щорічних програм та проектів
міжнародної технічної допомоги, які реалізовуються на території Україні, участь у
яких можуть брати участь потенційні реципієнти області;
- перелік міжнародних всеукраїнських та зарубіжних виставковоярмаркових
презентаційних
заходів,
зокрема
інвестиційно-економічної
спрямованості, передбачених до проведення у 2019 році;
- порядок надання Департаментом адміністративної послуги з проведення
державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за
участю іноземного інвестора згідно з чинним законодавством;
- нормативно-правова база діючого законодавства України у сфері
інвестиційної діяльності та співробітництва України з міжнародними
фінансовими і донорськими організаціями.
З метою привернення особливої уваги з боку цільової медіа-аудиторії та
створення передумов для підвищення відвідуваності зазначеного веб-порталу у
2019 році Департаментом впроваджено практику з розміщення презентацій
стосовно окремих найбільш перспективних інвестиційних пропозицій
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Херсонщини, які потребують першочергового залучення коштів приватних
інвесторів, на головній сторінці інвестиційного веб-порталу Херсонської області
(у тематичній рубриці «Останні новини»).
2. Організація участі делегацій від Херсонської області в міжнародних
виставкових заходах, форумах, семінарах тощо в Україні та за кордоном,
у тому числі у щорічному світовому інвестиційному форумі AIM в Абу-Дабі;
у Шанхайській міжнародній виставці експортно-імпортній виставці (FBIE)
тощо, забезпечення проведення презентації області
У зв’язку з відсутністю коштів, виділених з обласного бюджету у 2019 році
на фінансування даного заходу Програми, у звітному періоді Департамент не мав
фінансової змоги для забезпечення організації участі делегацій від Херсонської
області у знакових міжнародних презентаційних та виставково-ярмаркових подіях,
які відбулися в минулому році на території України та за кордоном (зокрема,
у щорічному Світовому Інвестиційному форумі AIM в м. Абу-Дабі, Об’єднані
Арабські Емірати, та Шанхайській міжнародній виставці експортно-імпортній
виставці (FBIE), Китайська Народна Республіка).
Разом з тим, з метою популяризації інвестиційного потенціалу області та
активізації її торговельно-економічного співробітництва з регіонами іноземних
країн у 2019 році Департаментом приймалася участь в організації презентацій
інвестиційної спроможності Херсонщини, здійснених делегаціями від Херсонської
обласної державної адміністрації у рамках 4-х наступних міжнародних
виставкових заходів туристичної та аграрної спрямованості:
- Східно-Середземноморській міжнародній виставці подорожей та туризму
«EMITT» (30 січня - 04 лютого 2019 року, м. Стамбул, Туреччина) – під час заходу
напрацьовано загальні напрями для розвитку туристичного потенціалу
Херсонщини, спрямовані на збільшення загальної кількості відвідувань області
іноземними туристами, та перейнято найкращий досвід зарубіжних партнерів у
створенні унікального конкурентоспроможного туристичного продукту;
- Міжнародній виставці та форумі з підтримки фермерства «Агропорт Захід
Львів 2019» (21-22 березня 2019 року, м. Львів) – продемонстровано у складі
регіональної експозиції Херсонщини високоякісну інноваційну продукцію
провідних регіональних сільгоспвиробників, зокрема ТОВ «Плодоовочевий
комбінат «Херсон»» та ПП «Наш продукт» (м. Херсон; консервована продукція в
асортименті), ПрАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» (м. Нова Каховка; виноконьячні вироби в асортименті), Агрофірма Радгосп «Білозерський»
(с. Дніпровське Білозерського району області; яблука й вино в асортименті) та
ТОВ «НВП «5 Елемент» (м. Херсон; мінеральні добрива, розроблені за
нанотехнологіями);
- XXV Міжнародній туристичній виставці UITT’2019 «Україна – Подорожі
та Туризм» (27-29 березня 2019 року, м. Київ) – представлено туристичний
потенціал Херсонщини та її провідні оздоровчо-рекреаційні заклади шляхом
демонстрації туристичного стенду Херсонської області, який за стилем
оформлення зайняв перше місце серед експонатів, презентованих іншими
регіонами України;
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- XXXI Міжнародній сільськогосподарській виставці «АГРО 2019»
(04-07 червня 2019 року, м. Київ) – презентовано брендову продукцію
агропромислових товаровиробників Херсонщини, добре відомих на українському
та зарубіжних споживчих ринках.
3. Організація спільних з представниками бізнесу роуд-шоу, цільових бізнесмісій для представлення інвестиційного потенціалу області та окремих
проектів, зокрема проектів з розбудови узбережжя Чорного та Азовського
морів, будівництва оптового ринку, сміттєпереробного комплексу,
агропереробних підприємств, об’єктів транспортної інфраструктури
(аеропорт, морський порт) тощо
Упродовж 2019 року Департаментом забезпечувалася участь в організації
спільних з представниками ділових і підприємницьких кіл області цільових бізнесмісій з метою демонстрації економічних переваг Херсонщини перед потенційними
і діючими інвестиційними партнерами в рамках 9-ти наступних заходів:
- презентації інвестиційного проекту з будівництва Сиваської вітрової
електростанції загальною потужністю 250 МВт на території Григорівської
сільської ради Чаплинського району області, проведеної за участю представників
інвесторів зазначеного проекту – іноземних компаній «NBT AS», Норвегія, та
«Total Eren», Франція (20 березня 2019 року, с. Григорівка Чаплинського району
області) – у рамках заходу продемонстровано масштабний проект зі спорудження
Сиваської ВЕС – потужного об’єкта з вироблення електроенергії з альтернативних
видів джерел, який складатиметься з 67 вітрових установок потужністю 3,9 МВт
кожна та після введення в експлуатацію постачатиме електричну енергію до
електромережі ДП «НЕК «Укренерго» в орієнтовному обсязі 913 млн кВт*год/рік,
що, у свою чергу, надасть можливість забезпечити відповідним енергетичним
ресурсом близько 250 тисяч осіб;
- презентації інвестиційного проекту з будівництва Дніпро-Бузької вітрової
електростанції загальною потужністю 110 МВт на території Олександрівської
сільської ради Білозерського району області у рамках урочистого відкриття
процесу будівництва в області зазначеного об’єкта за безпосередньої участі
представників інвесторів даного проекту – компаній «Akuo Energy» (Франція) та
«Greenworx Holding» (Бельгія), супроводженого забиттям палів (21 березня
2019 року, с. Олександрівка Білозерського району області);
- презентації експортно-інвестиційного потенціалу агропромислового
комплексу області «Аграрний потенціал Херсонщини в проекції експорту» під час
спільного українсько-литовського семінару, проведеного за підтримки
Українського союзу промисловців і підприємців та Посольства Литовської
Республіки в Україні, в рамках здійсненого візиту в область Президента
Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати пана Сігітаса Леонавічюса
і членів литовської бізнес-місії (21 травня 2019 року, м. Херсон).
У заході взяли участь представники Українського союзу промисловців і
підприємців (зокрема, президент УСПП А.Кінах, перший віце-президент УСПП
С.Прохоров), члени литовської бізнес-місії, керівництво Херсонської обласної
державної адміністрації та Херсонської обласної ради, представники структурних
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підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних громад, депутати
місцевих рад, науковці, члени Херсонської регіональної організації Українського
союзу промисловців і підприємців, Херсонської торгово-промислової палати та
керівники провідних сільськогосподарських підприємств регіону.
Під час даного семінару обговорено тематику, пов’язану з механізмами
підтримки розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, сприянням виходу
продукції українських експортерів на зовнішні ринки європейських країн
відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, можливостями
досягнення цілей ООН у сфері сталого розвитку, зокрема у напряму раціонального
використання природних ресурсів;
- роуд-шоу з демонстрації інвестиційного потенціалу Херсонщини за участю
представників бізнес-кіл регіону в рамках здійсненого візиту в область
представників іноземної офіційної делегації провінції Текірдаг, Республіка
Туреччина (28 вересня 2019 року, м. Херсон);
- роуд-шоу з презентації інвестиційних та комерційних пропозицій
товаровиробників Херсонщини в рамках робочого візиту голови обласної
державної адміністрації Ю.Гусєва спільно з делегацією у складі представників
ділових, наукових і мистецьких кіл Херсонської області до Литовської Республіки
(16-17 жовтня 2019 року, м. Вільнюс, Литва) – продемонстровано економічноінвестиційний потенціал області у галузі сільськогосподарського виробництва
(зокрема, у сферах переробки та зберігання плодоовочевої продукції, олійних і
масляних культур), рибному господарстві, сферах екологічної безпеки,
підвищення енергоефективності та будівництва і реконструкції очисних споруд;
- Першого інвестиційного форуму з ініціативи Президента України
«RE:THINK. Invest in Ukraine» (29 жовтня 2019 року, м. Маріуполь) –
презентовано
7
пріоритетних
інвестиційних
проектів
з
розвитку
сільськогосподарської, транспортно-дорожньої інфраструктурної та туристичнорекреаційної галузі, а саме: «Створення багатофункціонального реабілітаційного
центру «InterMedicalEcoCity» на території Арабатської Стрілки Генічеського
району області, «Будівництво комплексу агропереробки» на території
Білозерського району області, «Будівництво мостового переходу в Херсоні»,
«Державна дорога М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у межах Херсонської
області»,
«Реконструкція Міжнародного аеропорту «Херсон», «Херсонська
асоціація водокористувачів – спосіб інноваційного зрошення» та «Херсонський
морський торговельний порт»;
- роуд-шоу з демонстрації інвестиційного потенціалу області за участю
представників регіональних ділових кіл та засідання за «круглим столом» з питань
модернізації і відновлення господарської діяльності ДП «Скадовський морський
торговельний порт» в рамках здійсненого офіційного візиту в область губернатора
провінції Зонгулдак (Республіка Туреччина) пана Ердогана Бекташ
(05 листопада 2019 року, м. Херсон та м. Скадовськ);
- V Литовсько-українського економічного форуму (27 листопада 2019 року,
м. Вільнюс, Литовська Республіка) – презентовано інвестиційну спроможність у
сфері виробництва електроенергії з альтернативних видів джерел на території
області;
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- презентації інвестиційного потенціалу Херсонщини в аграрній сфері серед
потенційних
білоруських
бізнес-партнерів
(з
демонстрацією
зразків
агропромислової продукції провідних сільськогосподарських підприємств регіону)
в рамках здійсненого візиту в Херсонську область делегації Вітебської області
Республіки Білорусь у складі представників Вітебського обласного виконавчого
комітету Республіки Білорусь та білоруських промислових підприємств (03 грудня
2019 року, м. Херсон).
Напрямок діяльності 4 «Промоція інвестиційного потенціалу Херсонської
області»
1. Організація та проведення щорічного Міжнародного форуму
«Таврійські горизонти»
З метою забезпечення промоції області у світовому економічному просторі як
перспективної території для започаткування інвестиційної діяльності, створення
передумов для активізації співробітництва Херсонщини з представниками
іноземних урядових і ділових кіл та збереження стабільно сприятливого бізнессередовища на підпорядкованій території у 2019 році обласною державною
адміністрацією організовано та проведено щорічний Херсонський міжнародний
економічний форум «Таврійські горизонти» (15 листопада 2019 року, с. Веселе
Бериславського району області, шато «Виноробне господарство Князя
П.Н.Трубецького»).
Загалом у роботі минулорічного форуму «Таврійські горизонти»
(далі – Форум) взяли участь понад 200 осіб, у тому числі представники
вітчизняних та іноземних компаній і бізнес-місій з 16 країн світу, члени
зарубіжного дипломатичного корпусу з 8 країн світу, представники центральних
та місцевих органів виконавчої влади, народні депутати України, співробітники
міжнародних фінансових і донорських організацій, економічні експерти та
громадські діячі.
Під час Форуму цільовій аудиторії традиційно презентовано пріоритетні
напрями економічного розвитку області, які потребують залучення додаткових
інвестиційних ресурсів, а також продемонстровано ключові інфраструктурні
проекти
з
розвитку
агропромислового
виробництва
та
переробки
сільськогосподарської продукції (включаючи інноваційну модернізацію
зрошувальних та меліоративних систем), транспортно-логістичної інфраструктури,
альтернативної енергетики та туристично-рекреаційної галузі.
Враховуючи зростання заінтересованості приватного бізнесу в контексті
можливого втілення перспективних бізнес-ідей на Херсонщині, у рамках Форуму
укладено 6 меморандумів про подальше інвестиційне співробітництво між
Херсонською обласною державною адміністрацією та українськими й іноземними
компаніями, якими передбачено впровадження ряду інвестиційних проектів в
області у 2020 році загальною кошторисною вартістю 550,0 млн дол.США, саме:
1) Меморандум про співпрацю між Херсонською обласною державною
адміністрацією та ПрАТ «ЧУМАК» (м. Каховка Херсонської області) щодо
розвитку інвестиційної діяльності;
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2) Меморандум про співпрацю і партнерство між Херсонською обласною
державною адміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю
«Агропорт Україна» (м. Харків);
3) Меморандум про співпрацю між Херсонською обласною державною
адміністрацією та ПрАТ «Укргідроенерго» щодо реалізації інвестиційного проекту
«Будівництво Каховської ГЕС-2»;
4) Меморандум про співробітництво між Херсонською обласною
державною адміністрацією та ТОВ «Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна»
у сфері впровадження інвестиційного проекту «Створення багатофункціонального
реабілітаційного центру «InterMedicalEcoCity» на території Генічеського району
Херсонської області;
5) Меморандум про співпрацю між Херсонською обласною державною
адміністрацією та групою компаній «AGROFUSION» щодо реалізації
інвестиційного проекту з будівництва комплексу з глибокої переробки томатів на
території Чаплинського району Херсонської області;
6) Меморандум про співпрацю між Херсонською обласною державною
адміністрацією та ТОВ «ОЗРА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ» щодо розвитку
інвестиційної діяльності.
За результатами проведення Форуму спільно з представниками регіональних
підприємницьких і бізнес-кіл напрацьовано пакет пропозицій рекомендаційного
характеру щодо загального покращення інвестиційного клімату в області та
формування сприятливих законодавчо обґрунтованих умов для діяльності
інвесторів на її території, направлений на розгляд Прем’єр-міністру України
О.Гончаруку та секретарю Національної інвестиційної ради Д.Арахамії (реакцією
на зазначене звернення на сьогодні є отриманий лист від депутатської фракції
політичної партії «Слуга народу» у Верховній Раді України від 08 січня 2020 року
№ 04-01/06-02 (2976), яким поінформовано обласну державну адміністрацію про
ознайомлення з наданими ініціативними пропозиціями місцевого органу
державної влади та висловлено згоду на використання їх у роботі Національної
інвестиційної ради, затвердженої Указом Президента України від 21 червня
2019 року № 423/2019, та у рамках здійснення парламентської діяльності вказаної
політичної сили).
2. Організація та проведення місцевих інвестиційних та економічних
галузевих форумів у районах та містах області
У зв’язку з відсутністю коштів, виділених з обласного бюджету у 2019 році
на фінансування даного заходу Програми, у звітному періоді Департамент не мав
фінансової спроможності для організації діяльності з проведення місцевих
галузевих інвестиційних та економічних форумів на підпорядкованій території.
Разом з тим, Департаментом забезпечено спільну участь в організації та
проведенні в області у 2019 році 3-х наступних місцевих галузевих форумів
інвестиційно-економічної спрямованості:
- освітньо-інвестиційного форуму «Формування людського капіталу
Херсонщини: синергія влади, бізнесу та освіти» (22 лютого 2019 року,
м. Херсон);

22

- щорічної Південної агропромислової виставки-форуму «Фермер-2019» та
регіональної конференції на тему: «Створення умов для реалізації експортного
потенціалу» (27 лютого 2019 року, м. Херсон), у рамках яких презентовано
масштабний
інвестиційний
потенціал
Херсонщини
у
галузі
сільськогосподарського виробництва, розглянуто основні аспекти виходу
регіональних аграріїв на світовий ринок, у тому числі на ринки країн – членів ЄС,
та роз’яснено цільовій аудиторії особливості чинного законодавства України,
пов’язані з оподаткуванням сільськогосподарської продукції та здійсненням
митного оформлення експортно-імпортних операцій з відповідним товаром під час
провадження зовнішньоекономічної діяльності зазначеним контингентом;
- Міжнародного агропромислового форуму з підтримки фермерства
«AGROPORT South Kherson 2019» (18 - 20 липня 2019 року, м. Херсон),
проведеного в рамках щорічного презентаційного заходу з підтримки фермерства
та сільгоспвиробників України і Східної Європи «AGROPORT Ukraine 2019».
3. Просування та модернізація офіційного веб-сайту щорічного
Міжнародного форуму «Таврійські горизонти»:
www.tavrianhorizons.in.ua
Упродовж 2019 року Департаментом забезпечувалося систематичне
супроводження та наповнення актуальним інформативним контентом офіційного
веб-сайту Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські
горизонти» (www.tavrianhorizons.in.ua) шляхом розміщення на зазначеному вебресурсі необхідних інформаційних повідомлень з відповідної тематики (у рубриці
«Новини»), а саме:
- здійснювалося своєчасне анонсування інформації організаційно-технічного
характеру, орієнтованої на потенційних учасників минулорічного Херсонського
міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти» (15 листопада
2019 року, с. Веселе Бериславського району області);
- забезпечувалося інформування цільової медіа-аудиторії щодо стану
реалізації у 2019 році 2-х масштабних інвестиційних проектів з будівництва
об’єктів альтернативної енергетики – Сиваської вітрової електростанції загальною
потужністю 250 МВт на території Григорівської сільської ради Чаплинського
району та Дніпро-Бузької вітрової електростанції загальною потужністю 110 МВт
на території Олександрівської сільської ради Білозерського району, домовленості
про інвестиційне співробітництво щодо яких було започатковано у 2018 році між
Херсонською обласною державною адміністрацією та іноземними інвесторами –
компаніями «NBT AS» (Норвегія), «Total Eren» і «Akuo Energy» (Франція) та
«Greenworx Holding» (Бельгія), в рамках проведення Херсонського міжнародного
економічного форуму «Таврійські горизонти» (21 вересня 2018 року, м. Київ).
4. Виготовлення та оновлення промо-ролика щодо потенціалу області,
іншої мультимедійної продукції, створення банку фотографій, діаграм і
графіків, слайд-шоу та анімації

23

У звітному періоді Департаментом спільно з галузевими структурними
підрозділами обласної державної адміністрації розроблено концепт-ідею та
забезпечено випуск презентаційного відеоролика з відображенням інвестиційнотуристичного потенціалу Херсонщини, який продемонстровано у 2019 році в
рамках участі представників обласної державної адміністрації у Другому форумі
регіонів України та Республіки Білорусь (03-04 жовтня 2019 року, м. Житомир),
під час проведення в області Першого українського форуму грального бізнесу
(FIRST UKRANIAN GAMBLING FORUM) (25-26 жовтня 2019 року, м. Херсон),
щорічного Херсонського економічного форуму «Таврійські горизонти»
(15 листопада 2019 року, с. Веселе Бериславського району області) та інших
презентаційних заходів.
5. Розміщення матеріалів про інвестиційні та зовнішньоекономічні
можливості області та рекламних матеріалів щодо окремих проектів в
міжнародних та іноземних спеціалізованих виданнях
У зв’язку з відсутністю коштів, виділених з обласного бюджету у 2019 році
на фінансування даного заходу Програми, у звітному періоді Департамент не мав
фінансової змоги для організації діяльності з публікації інформаційних матеріалів,
присвячених відображенню інвестиційно-економічної спроможності Херсонщини,
у всеукраїнських або іноземних спеціалізованих виданнях
Разом з тим, напередодні проведення обласною державною адміністрацією у
липні 2019 року Міжнародного агропромислового форуму з підтримки фермерства
«AGROPORT South Kherson 2019» (18-20 липня 2019 року, м. Херсон)
Департаментом підготовлено інформаційну статтю з презентацією інвестиційного
потенціалу регіону, опубліковану в рекламно-інформаційному виданні
«Спеціальний випуск Південноукраїнського вісника фермера «Agroport Digest».
6. Забезпечення роботи обласної ради регіонального розвитку
У звітному періоді Департаментом на постійній основі забезпечувалося
організаційне супроводження діяльності обласної ради регіонального розвитку,
утвореної розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
22 листопада 2018 року № 849 відповідно до Указу Президента України від
06 грудня 2018 року № 412/2018 «Про додаткові заходи щодо забезпечення
реформ із децентралізації влади» шляхом вжиття наступних заходів:
- в рамках функціонування зазначеного консультативно-дорадчого органу
при обласній державній адміністрації розроблено та видано інвестиційний буклет
«План перспективного розвитку Херсонської області на 2019 – 2021 роки»
(в загальній кількості 2 500 примірників), у якому представлено стислі презентації
щодо 107-ми інвестиційних проектів Херсонщини обласного та місцевого
значення у пріоритетних сферах економічного розвитку регіону, а також
ініціативні пропозиції місцевих органів державної влади з питань реформування
житлово-комунальної, медичної, освітньої та інших соціальних сфер на
підпорядкованих територіях;
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- забезпечено систематичне реагування на звернення юридичних та фізичних
осіб України, які у 2019 році надходили на адресу Секретаріату обласної ради
регіонального розвитку при обласній державній адміністрації, з питань
удосконалення стану соціально-економічного розвитку у Херсонській області;
- здійснено систематичне узагальнення інформативних матеріалів, наданих
районними державними адміністраціями, міськвиконкомами міст обласного
значення та об’єднаними територіальними громадами області, щодо намічених
перспектив відкриття або початку будівництва об’єктів соціально-культурного
значення на підпорядкованих територіях, стану реалізації інвестиційних проектів
та інших актуальних подій, які у 2019 році мали соціально-економічний ефект для
громад;
- проведено аналіз ефективності виконання у першому півріччі 2019 року
Плану перспективного розвитку Херсонської області на 2019 – 2021 роки – в
області завершено реалізацію 28-ми інвестиційних проектів, передбачених
зазначеним Планом, у тому числі 6 вагомих та 22 однотипних проектів, у сферах
будівництва та інфраструктурних змін, розвитку енергетики, агропромислового
комплексу, житлово-комунального сектору та соціальної інфраструктури
(загальний відсоток виконання Плану за перше півріччя 2019 року за показником
реалізованих інвестиційних проектів – 11,1%).
7. Організація презентацій інвестиційного потенціалу області на базі
посольств інших держав
У зв’язку з відсутністю коштів, виділених у 2019 році з обласного, місцевих
бюджетів або інших джерел, на фінансування відповідних видатків в рамках
реалізації даного заходу Програми, упродовж січня-грудня 2019 року
Департаментом не забезпечувалася діяльність з організації заходів щодо
презентації інвестиційного потенціалу Херсонської області на базі представництв
іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні.
8. Організація та проведення українського форуму грального бізнесу
З метою створення інформаційно-комунікаційних умов для популяризації
державної політики щодо відкриття ринку грального бізнесу в Україні задля
стимулювання розвитку туристичної індустрії в державі та сприяння збільшення
надходжень до бюджетів місцевих громад у 2019 році Департаментом
організовано та проведено Перший український форум грального бізнесу (FIRST
UKRANIAN GAMBLING FORUM) (далі – Форум), який відбувся 25-26 жовтня
2019 року в м. Херсоні (на базі готельного комплексу «Панорама»).
У Форумі взяли участь 160 осіб, у тому числі представники місцевих органів
державної влади, народний депутат України О.Марусяк, члени іноземного
дипломатичного корпусу в Україні (Генеральний консул Грузії в м. Одеса
пан Торніке Берекашвілі),
українське та зарубіжне бізнес-представництво
туристично-рекреаційної і розважальної галузі.
Під час Форуму присутньою аудиторією розглянуто проект Закону України
«Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних
ігор», яким запропоновано новий комплексний підхід щодо вирішення питання
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відносно забороненого з 2009 року грального бізнесу на території Україні, та
проект з будівництва нової інфраструктури Херсонської області з врахуванням
можливих об’єктів зазначеної галузі.
При цьому, у рамках дискусійної платформи Форуму презентовано
успішний досвід Грузії щодо легалізації азартних ігор і розбудови суміжної
туристично-рекреаційної та розважальної інфраструктури.
За результатами проведення Форуму обласною державною адміністрацією
напрацьовано конкретні пропозиції до вищезгаданого законопроекту з
урахуванням регіонального аспекту, які у 2019 році направлено на розгляд
Верховній Раді України.
.
II. Міжнародне співробітництво
Напрямок діяльності 5 «Активізація міжнародного співробітництва та
організація протокольних заходів»
1. Забезпечення візитів бізнес-місій країн світу до області, проведення
спільних заходів торгово-економічного та інвестиційного спрямування
(прийом офіційних іноземних делегацій, представницькі видатки)
Протягом 2019 року Департаментом економічного та регіонального
розвитку обласної державної адміністрації як головним виконавцем даного заходу
Програми забезпечено організацію прийомів 15-ти наступних представників
іноземних дипломатичних і бізнес-місій під час візитів у Херсонську область,
здійснених у відповідному періоді з метою встановлення або активізації
торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва з областю:
- радника з політичних питань Посольства Королівства Швеції в Україні
пана Калле Кнівілє (11 лютого 2019 року, м. Херсон) – обговорено загальну
ситуацію, пов’язану з динамікою кількості внутрішньо переміщених осіб у
Херсонській області, та можливих механізмів надання підтримки з боку місцевої
влади, зокрема за рахунок реалізації інвестиційних проектів з передбаченим
створенням нових робочих місць;
- Генерального консула Республіки Туреччина в Одесі пана Садіна
Аййилдиза (12 лютого 2019 року, м. Херсон) – розглянуто перспективи
започаткування співробітництва у сферах організації медичного обслуговування
населення та будівництва житла для переселенців з Автономної Республіки Крим
на території Херсонської області, а також можливості започаткування спільної
інвестиційної діяльності у туристично-рекреаційній галузі та агропромисловому
виробництві за участю турецьких бізнес-партнерів;
- співробітників Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні
(20 квітня 2019 року, м. Херсон) – обговорено загальну політично-економічну
ситуацію в області напередодні проведення чергових виборів Президента України;
- співробітників Посольства Китайської Народної Республіки в Україні
(18 квітня 2019 року, м. Херсон) – опрацьовано загальні напрями активізації раніш
встановленого інвестиційного співробітництва
Херсонської області з
представниками китайських бізнес-кіл у сферах підвищення енергоефективності
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та розвитку соціально-економічних галузей регіону, намічено перспективи для
впровадження в області інвестиційного проекту зі створення індустріального
парку «KhersonindustrialPark», передбаченого до реалізації за участю Херсонської
обласної державної адміністрації, Федерації роботодавців України та приватних
інвесторів, на базі регіональних підприємств – ТОВ НВП «Херсонський
машинобудівний завод» або ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»;
- Президента Вільнюської торгово-промислової та ремісничої палати пана
Сігітаса Леонавічюса, директора Асоціації інженерної екології Литви пана
Костянтина Іллясевича та інших осіб – членів литовської бізнес-місії (21 травня
2019 року, м. Херсон) – створено організаційні передумови для укріплення
торговельно-економічного й інвестиційного співробітництва Херсонської області з
регіонами Литовської Республіки;
- Генерального консула Грецької Республіки в м. Одесі пана Алексіс Маріос
Ліберопулос (17 липня 2019 року, м. Херсон) – обговорено шляхи співробітництва
з розвитку грецько-українських торговельно-економічних та інвестиційних
зв’язків;
- Генерального консула Вірменії в м. Одесі пана Петросян Геворг
Робертович (18 липня 2019 року, м. Херсон) – розглянуто можливості
започаткування співпраці з метою подальшого взаємовигідного співробітництва
між регіонами Вірменії та Херсонською областю;
- радників з торгово-економічних питань Посольства КНР в Україні пана
Лю Цзюнь, Аташе Посольства КНР в Україні пані Лю Хуей та пана Чжан Фен
(17 липня 2019 року, м. Херсон) – обговорено перспективи торговельноекономічного та інвестиційного співробітництва;
- Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в Україні пана
Квон Кі Чанг (25 вересня 2019 року. м. Херсон) – опрацьовано питання з
можливості
встановлення
українсько-корейського
міжрегіонального
співробітництва з метою розвитку торговельно-економічних відносин;
- Генерального консула Республіки Туреччина в Одесі пана Садіна
Аййилдиза (08 жовтня 2019 року, м. Херсон) – обговорено питання щодо
активізації співпраці обласної державної адміністрації з Генеральним
консульством Турецької Республіки в Одесі у торговельно-економічній та
інвестиційній сферах;
- Надзвичайного і Повноважного Посла Фінляндії в Україні пані Пайві
Лайне (13 листопада 2019 року, м. Херсон) – встановлено шляхи подальшого
співробітництва у контексті участі реципієнтів Херсонської області у програмі
фонду «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності», яка
співфінансується Фінським урядом;
- Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Білорусь в Україні
Сокола Ігоря Сергійовича (14 листопада 2019 року, м. Херсон) – розглянуто
подальші
напрями
українсько-білоруського
зовнішньоекономічного
та
інвестиційного співробітництва;
- Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Індія в Україні пана
Партха Сатпатхі (14 листопада 2019 року, м. Херсон) – обговорено можливості для
встановлення співробітництва з індійською стороною;
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- Надзвичайного і Повноважного Посла Словацької Республіки в Україні
пана Марек Шафін (16 листопада 2019 року, м. Херсон) – відпрацьовано технічну
можливість започаткування співробітництва з Посольством Словацької Республіки
в Україні;
- Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина
в Україні пані Анкою Фельдгузен (25 листопада 2019 року, м. Херсон) –
презентовано інвестиційний потенціал Херсонщини у туристично-рекреаційній
галузі та агропромисловому виробництві, зокрема у сфері меліорації і відновлення
зрошувальних систем, та досягнуто домовленостей щодо майбутнього
встановлення
міжрегіонального
партнерства
Херсонської
області
з
адміністративно-територіальними суб’єктами Німеччини у взаємовигідних
напрямах торговельно-економічного й інвестиційного співробітництва.
2. Забезпечення протокольною атрибутикою (згідно з Положенням про
Державний Протокол та Церемоніал України) урочистих засідань, зустрічей,
робочих груп, інших протокольних заходів обласного рівня за участю голови
обласної державної адміністрації та його заступників
У звітному періоді Департаментом економічного та регіонального розвитку
обласної державної адміністрації забезпечувалося належне оформлення
протокольною атрибутикою (прапорами, настільними прапорцями і гербами,
іменними протокольними табличками, рекламно-сувенірною та іншою
канцелярською продукцією, у тому числі з логотипом Херсонщини) під час
проведених протягом 2019 року 83 робочих зустрічей між керівництвом обласної
державної адміністрації та представниками зарубіжних дипломатичних і бізнесмісій, зокрема з Республіки Туреччина, Словацької Республіки, ФНР, Індії,
Білорусії, Греції, Вірменії, Кореї, Литовської Республіки, Швеції, Бельгії,
Фінляндії, Китайської Народної Республіки, Сполучених Штатів Америки,
членами міжнародної організації «Міжнародний центр оборони та безпеки
(ICDS)», делегаціями Воєводської комендатури Державної пожежної охорони
м. Краків (Республіка Польща), Африканської пожежної місії (АFM), ЄСЗД,
Представництва Європейського Союзу в Україні та Херсонської групи
Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
3. Забезпечення організації візитів делегацій області до регіонів – потенційних
партнерів Херсонщини для обговорення перспектив та встановлення
міжрегіональних відносин, зокрема:
Брашовський повіт (Румунія), Малопольське воєводство (Польща),
Варненська область (Болгарія), провінція Мерсін (Туреччина), провінція
Падуя (Італія), провінція Альборз (Іран), провінція Зонгулдак (Туреччина),
Акмолинська область (Казахстан), Гомельська та Могильовська області
(Білорусь), муніципалітети Ланчхутті, Озургеті і Чохатаурі (Грузія)
З метою розширення двостороннього міжрегіонального торговельноекономічного та інвестиційного співробітництва Херсонщини з регіонами
зарубіжних країн – потенційними стратегічними партнерами області, у 2019 році
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організовано 3 робочі візити голови обласної державної адміністрації Ю.Гусєва
спільно з делегацією від Херсонської області у складі представників ділових,
наукових та мистецьких кіл до Литви та Азербайджану, а саме:
- візит делегації до м. Вільнюс (Литовська Республіка) у період
15-17 жовтня 2019 року з метою активізації зовнішньоекономічно-інвестиційної
взаємодії з литовською стороною – в рамках двосторонніх зустрічей високого
рівня з керівництвом державних та місцевих органів влади Литви (зокрема, Віцеспікером Сейму Литовської Республіки паном Йонасом Лєсісом, Міністром
закордонних справ Литовської Республіки паном Лінасом Лінкявічюсом, Віцеміністром економіки та інновацій Литовської Республіки пані Єкатериною
Роякою, Віце-міністром сільського господарства Литовської Республіки паном
Евалдасом Густасом, мером міста Вільнюс паном Ремігіюсом Шімашюсом),
членами Вільнюської торгово-промислової і ремісничої палати
та
представниками литовських ділових кіл обговорено перспективні напрями для
встановлення співробітництва Херсонщини з регіонами Литви та залучення
інноваційно-інвестиційних ресурсів потенційних литовських бізнес-партнерів у
сільськогосподарську сфери (зокрема, переробку та зберігання плодоовочевої
продукції, олійних і масляних культур), рибне господарство, екологічну безпеку,
будівництво, реконструкцію очисних споруд та підвищення енергоефективності.
При цьому, сторонами обговорено можливості створення спільних
українсько-литовських підприємств шляхом кооперації та формування
відповідних кластерів для сприяння виходу традиційної для Херсонщини
сільськогосподарської продукції на ринки країн – членів ЄС, а також відкриття у
Херсонській області спільного литовсько-українського підприємства з
виробництва сонячних модулів (фотоелектричних панелей).
Поряд з цим, розроблено конкретні пропозиції з поглиблення двосторонньої
співпраці у культурно-гуманітарній сфері, зважаючи на наявні глибокі історичні
коріння, які пов’язують Херсонщину з регіонами Литви, а також обговорено
можливість утворення Центру європейської інтеграції у м. Херсоні за участю
литовської сторони з метою сприяння місцевим бізнес-колам в отриманні
фінансово-кредитних ресурсів міжнародних фінансових і донорських та пошуку
потенційних ділових партнерів серед держав – членів ЄС.
За результатами проведених зустрічей досягнуто домовленостей про
продовження українсько-литовського діалогу на рівні голови обласної державної
адміністрації Ю.Гусєва та Міністра закордонних справ Литовської Республіки
пана Л.Лінкявічюса в рамках участі сторін у Першому інвестиційному форумі з
ініціативи Президента України «RE:THINK. Invest in Ukraine» (29 жовтня
2019 року, м. Маріуполь);
- візит делегації до Литовської Республіки з метою участі голови обласної
державної адміністрації Ю.Гусєва у складі представників офіційної делегації
України в роботі V Литовсько-українського економічного форуму за участю
Президента України В.Зеленського та Президента
Литовської Республіки
Г.Науседи (27 листопада 2019 року, м. Вільнюс, Литва) – обговорено стан
українсько-литовського
торговельно-економічного
й
інвестиційного
співробітництва, зокрема у сферах сонячної і біоенергетики, транспорту,
логістики, інформаційних технологій, індустрії 4.0 та будівництва.
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При цьому, відпрацьовано перспективи впровадження у Херсонській області
спільних інвестиційних проектів з виробництва сонячних панелей за участю
литовських бізнес-кіл.
За результатами даного візиту укладено Угоду про співпрацю між
Херсонською обласною державною адміністрацією України та Вільнюською
торгово-промисловою і ремісничою палатою Литовської Республіки в
торговельно-економічній та інвестиційній сферах;
- візит делегації до Азербайджанської Республіки з метою участі голови
обласної державної адміністрації Ю.Гусєва у складі офіційної делегації України в
роботі Першого Українсько-Азербайджанського бізнес-форуму за участю
Президента України В.Зеленського та Президента Азербайджанської Республіки
І.Алієва (17 грудня 2019 року, м. Баку, Азербайджан) – обговорено перспективи
впровадження інвестиційних проектів у сфері альтернативної енергетики на
Херсонщині за участю азербайджанських бізнес-кіл, проведено двосторонню
зустріч з в.о. президента Азербайджанського фонду заохочення експорту та
інвестицій (AZPROMO) паном Ю.Абдулаєвим з метою визначення потреб у
постачанні сільськогосподарської продукції регіональних товаровиробників до
Азербайджану відповідно до географічно-кліматичних особливостей та укладено
Меморандум про співпрацю і партнерство між Херсонською обласною державною
адміністрацією та компанією-представником Державної Нафтової Компанії
Азербайджанської Республіки SOCAR Energy в Україні (ТОВ «Сокар Енерджі
Україна», м. Київ) щодо розвитку інвестиційної діяльності.
4. Розробка ескізів та виготовлення брендової сувенірної продукції
з логотипами Херсонської області
У звітному періоді Департаментом економічного та регіонального розвитку
обласної державної адміністрації забезпечено розроблення ескізів та подальше
виготовлення брендової рекламно-сувенірної продукції – подарункових наборів з
керамічними сувенірними тарілками та іміджевою канцелярською продукцією,
обгорнутих у спеціально виготовлені пакети і коробки з логотипами Херсонської
області (у кількості 100 примірників).
Зазначену продукцію розповсюджено у 2019 році в рамках організаційного
супроводження перебування в Херсонській області представників іноземних
офіційних делегацій та під час проведення спільних заходів за участю керівництва
обласної державної адміністрації і представників дипломатичних відомств та
консульських установ, акредитованих в Україні, інших офіційних представництв
іноземних держав та міжнародних організацій.
Напрямок діяльності 6 «Виставково-ярмаркові заходи»
1. Організація та проведення агропромислової виставки «АГРОПОРТ»
У звітному періоді Департаментом агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації в рамках щорічного презентаційного заходу з підтримки
фермерства та сільгоспвиробників України і Східної Європи «AGROPORT Ukraine
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2019» організовано та проведено в області Міжнародний агропромисловий форум
з підтримки фермерства «AGROPORT South Kherson 2019» (далі – Форум), який
відбувся 18 - 20 липня 2019 року в м. Херсоні з метою представлення
інвестиційного потенціалу Херсонщини й інших регіонів Південної України в
аграрній галузі та започаткування нових перспективних форм співробітництва
регіональних аграріїв з потенційними бізнес-партнерами.
У Форумі взяли участь представники центральних органів виконавчої влади,
представники українського й іноземного дипломатичного корпусу, народні
депутати України, депутати місцевих рад, фахівці місцевих органів виконавчої
влади, всеукраїнських та зарубіжних компаній, науковці, виробники агарної галузі
Херсонської,
Миколаївської,
Одеської,
Дніпропетровської,
Запорізької,
Кіровоградської областей та інших регіонів України, а також експерти та
потенційні інвестори і бізнес-партнери.
Серед ключових тем, розглянутих аудиторією заходу в форматі навчальнопрактичних конференцій, семінарів та тренінгів, були наступні: перспективи
вирощування органічної продукції, розвиток зрошуваного землеробства,
овочівництва, садівництва, виноробства, тепличного господарства, рибальства,
молочного скотарства, птахівництва, створення ланцюгів доданої вартості,
впровадження енергоефективних та ІТ-технологій у відповідну галузь.
У рамках Форуму продемонстровано виставкові експозиції з
представленням досягнень Херсонщини в галузі агропромислового виробництва,
організовано демонстраційний показ у форматі «Українське Трипілля»,
презентовано серед присутньої аудиторії комплексну дію нано-добрив, розроблену
регіональним науковим підприємством – ТОВ «НВП «5 Елемент», на розвиток
сільськогосподарських культур і підвищення їх врожайності, та проведено ряд
навчально-практичних семінарів з наступної тематики: «Напрямки адаптації
сільського господарства до змін клімату», «Розвиток аквакультури», «Нішеві
культури», «Органіка: 15 днів до дії Закону» та «Розвиток бджільництва».
Водночас учасники Форуму мали унікальну можливість відвідати
міжнародну сільськогосподарську виставку, регіональну біржу аграрних
інвестиційних проектів, представлених об’єднаними територіальними громадами
області, та ознайомитись з видатними досягненнями Херсонщини у галузі
агропромислового виробництва
За результатами проведеного Форуму укладено Меморандум про співпрацю
та партнерство між Херсонською обласною державною адміністрацією і
громадською спілкою «Бізнес Інкубатор Груп.Україна» («BIG.U») (м. Одеса),
спрямований на встановлення співпраці сторін з метою активізації розвитку
сільських територій області, залучення інвестиційних ресурсів в аграрний сектор
та сприяння адаптації дрібних сільгоспвиробників до актуальних світових
ринкових умов.
2. Організація представлення експозиції Херсонщини на Міжнародній
аграрній виставці «Агро» (м. Київ)
У 2019 році Департаментом агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації забезпечено представлення агропромислової експозиції Херсонщини
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на головній виставковій події року в Україні та Східній Європі, яка відкриває
можливості для встановлення співробітництва її учасників з лідерами світового
аграрного сектору – XXXI Міжнародній сільськогосподарській виставці «АГРО
2019» (04 - 07 червня 2019 року, м. Київ).
При цьому, у рамках заходу продемонстровано брендову продукцію
агропромислових товаровиробників області, добре відомих на українському та
зарубіжних споживчих ринках, а саме: молочну продукцію (виробництва
публічних акціонерних товариств «Новокаховський завод плавлених сирів»,
«Херсонський маслозавод» та Каланчацький маслозавод»), консервацію (торгових
марок «Наш продукт», «Українські в’ялені помідори» та «Дем’янович»), круп’яну
і виноробну продукцію (виробництва ДП «Дослідне господарство Інститут рису
НААН України», АФ Радгосп «Білозерський», ПрАТ «Дім марочних коньяків
«Таврія», ПАТ «Князя Трубецького» та фермерського (селянського) господарства
«Курінь»).
Водночас з метою формування іміджу області як осередку безмежних
можливостей у галузі агропромислового виробництва з наявними ресурсами у
частині продовольчої безпеки у рамках виставки «АГРО 2019» було також
презентовано потенційному колу інвесторів перспективи розвитку сільського
зеленого туризму на базі історико-розважального комплексу «Зелені хутори
Таврії» (м. Олешки Херсонської області).
3. Участь делегацій області у виставково-ярмаркових заходах, у тому
числі Міжнародній універсальній виставці «Весна в Гомелі та у галузевих
заходах
З огляду на відсутність необхідного обсягу фінансових ресурсів, виділених у
2019 році з обласного, місцевих бюджетів або інших джерел на реалізацію даного
заходу Програми, в минулому році обласною державною адміністрацією було
скасовано прийняте рішення про передбачену участь у XX Міжнародній
універсальній виставці «Весна в Гомелі» (23-26 травня 2019 року, м. Гомель,
Республіка Білорусь).
Разом з тим, у звітному періоді забезпечено участь делегацій від
Херсонської області у складі представників обласної державної адміністрації,
Херсонської торгово-промислової палати та регіональних підприємницьких і
бізнес-кіл в роботі 12-ти наступних міжнародних та всеукраїнських виставковоярмаркових заходах, які відбулися у відповідному періоді на території України та
за кордоном:
- Східно-Середземноморській міжнародній виставці подорожей та туризму
«EMITT» (30 січня-04 лютого 2019 року, м. Стамбул, Туреччина);
- Міжнародній виставці технологій обробки, зберігання та транспортування
овочів і фруктів «Fruit Logistika 2019» (06-08 лютого 2019 року, м. Берлін,
Німеччина);
- щорічній виставці «Gulfood 2019» (17-21 лютого 2019 року, м. Дубай,
Об’єднані Арабські Емірати);
- регіональній сільськогосподарській виставці «Південний агропромисловий
ярмарок «Фермер – 2019» (26-28 лютого 2019 року, м. Херсон);
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- XXV Міжнародній туристичній виставці UITT’2019 «Україна – Подорожі
та Туризм» (27-29 березня 2019 року, м. Київ);
- Міжнародній виставці та форумі з підтримки фермерства «Агропорт Захід
Львів 2019» (21-22 березня 2019 року, Львів);
- XXI Міжрегіональній галузевій будівельній виставці «Будіндустрія 2019.
Енергозбереження» (02 квітня 2019 року, м. Херсон);
- III Фінансовому ярмарку для малих та середніх підприємств (16 квітня
2019 року, м. Київ);
- Міжнародному ярмарку грантів, кредитів та інвестицій (16 квітня
2019 року, м. Київ);
- XXXI Міжнародній
сільськогосподарській
виставці
«АГРО 2019»
(04-07 червня 2019 року, м. Київ).
- Міжнародній виставці «Anuga 2019» (05-09 жовтня 2019 року м. Кельн,
Німеччина);
- ІІІ Міжнародній виставці продовольчої продукції Ukrainian Food Expo
(27-28 листопада 2019 року, м. Київ).
4. Забезпечення участі Херсонської області у форумі регіонів Україна –
Білорусь і супутніх виставкових та інших заходах
У 2019 році делегацією від Херсонської області забезпечено участь у
Другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь та суміжному засіданні
за «круглим столом» на тему: «Розвиток річкового судноплавства на річках Дніпро
та Прип’ять» (03-04 жовтня 2019 року, м. Житомир), під час яких презентовано
економічно-інвестиційний потенціал Херсонщини у сферах агропромислового
виробництва та розвитку транспортно-логістичної інфраструктури, розглянуто
можливості нарощування обсягів річкових перевезень на річці Дніпро, у тому
числі завдяки роботі білоруських судів на українських внутрішніх водних шляхах,
та перспективу відновлення водної магістралі в рамках міжнародного проекту
Е-40.
5. Виготовлення та оновлення іміджевого мобільного виставкового
стенда області для участі в національних і міжнародних виставкових заходах
У звітному періоді галузевими структурними підрозділами обласної
державної адміністрації проведено організаційну роботу з розроблення концепції
мобільного виставкового стенду Херсонської області, призначеного до
демонстрації в рамках презентаційних та виставково-ярмаркових заходів на
території України і за кордоном.
Водночас у зв’язку з відсутністю коштів, виділених у 2019 році з обласного,
місцевих бюджетів або інших джерел на реалізацію даного заходу Програми,
виготовлення іміджевого мобільного виставкового стенду Херсонщини в
минулому році не здійснювалося.
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Напрямок діяльності 7 «Залучення та супровід проектів міжнародної технічної
допомоги»
1. Організація навчання представників територіальних громад щодо
розробки із залученням незалежних експертів та подання проектів МТД
на території області, у тому числі:
- в рамках програми прикордонного співробітництва Європейського
інструменту сусідства «Басейн Чорного моря» 2014 – 2020»;
- створення та модернізація ЦНАПів в ОТГ за підтримки USAID, IDLO,
U-LEAD, Уряду Чеської Республіки;
- проекти розвитку в ОТГ у рамках програми «Децентралізація приносить
кращі результати та ефективність» (USAID);
- проекти у сфері енергоефективності та охорони здоров’я за підтримки
Посольства Японії в Україні в рамках програми людської безпеки
«Кусаноне»;
- проекти в аграрній сфері у рамках програм «Український проект бізнесрозвитку плодоовочівництва», «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
тощо
З метою підвищення ефективності координації діяльності у сфері залучення
і використання міжнародної технічної допомоги в області та посилення ролі
місцевих територіальних громад у напрямку співробітництва із донорськими
організаціями у 2019 році Департаментом здійснено наступне:
- надано сприяння в організації ряду інформаційних заходів з метою
презентації нового проекту міжнародної технічної допомоги ЄС/ПРООН
«Об’єднання співвласників будинків для впровадження стійких енергоефективних
рішень» (HOUSES), спрямованого на підтримку громад у створенні нових або
укріпленні
потенціалу
вже
функціонуючих
об’єднань
співвласників
багатоквартирних будинків у регіонах України;
- підготовлено необхідний пакет документів та подано заявку на участь у
Спільній операційній програмі транскордонного співробітництва Європейського
Інструменту Сусідства «Басейн Чорного моря 2014 – 2020» (05 лютого 2019 року)
для отримання додаткового фінансування на проведення заходів з
берегоукріплення узбережжя Чорного моря в с. Приморське Круглоозерської
сільської ради Голопристанського району області (у рамках реалізації положень
Меморандуму про співпрацю та партнерство, укладеного у 2018 році між
Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною радою
та громадською організацією «Приморське 2018» щодо спільного впровадження
проекту з розбудови узбережжя Чорного та Азовського морів на території
Круглозерської сільської ради Голопристанського району Херсонської області);
- здійснено збір та узагальнення інформації щодо стану земель на території
Херсонської області, непридатних для сільськогосподарського виробництва, для
вирощування енергетичних культур на їх територіях (з метою участі у грантовому
проекті
«Сприяння сталому використанню малопродуктивних земель для
біоенергетики через європейську веб-платформу – BIOPLAT-EU» Європейської
програми «Горизонт 2020 – Конкурентна низьковуглецева енергетика»);
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- забезпечено систематичне надання методично-консультативної допомоги
представникам органів місцевого самоврядування, закладів сфери охорони
здоров’я і освіти щодо участі у грантових проектах та програмах (зокрема, у
Програмі малих грантів Глобального екологічного фонду, Програмі людської
безпеки «Кусаноне» Посольства Японії в Україні, Конкурсі мікропроектів
Посольства Німеччини в Україні та Програмі соціальних інвестицій «Україна –
житниця майбутнього»);
- проведено роботу з інформування та надання методичної допомоги
об’єднаним територіальним громадам області щодо участі у 4 раунді відбору за
програмою «U-Lead з Європою» для отримання додаткового фінансування на
створення або модернізацію ЦНАПів.
- організовано на проведено 7 навчально-практичних заходів для
представників районних державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування з питань підготовки проектних пропозицій для участі в реалізації
проектів і програм міжнародної технічної допомоги на території України, а саме:
1) 2 навчально-практичні семінари з представниками закладів освіти
Каланчацької та Чаплинської об’єднаних територіальних громад області (21 січня
та 20 березня 2019 року відповідно);
2) 3 семінари-тренінги для представників ОТГ області з метою розгляду
механізмів впровадження ефективного управління земельними й іншими
ресурсами в межах ОТГ на основі GIS-технологій у рамках реалізації в Україні
проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» (у період з 31 січня
по 01 лютого, з 18 по 20 лютого та з 13 по 15 березня 2019 року, м. Херсон);
- 2 семінари-тренінги з питань написання грантових проектів для керівників
освітніх та дошкільних закладів і посадових осіб територіальних громад
Бериславського та Олешківського районів області, проведених за участю
Бериславської районної державної адміністрації та Олешківської міської ради
(11 липня 2019 року, м. Олешки Олешківського району області, та 30 липня
2019 року, м. Берислав Бериславського району області).
2. Участь представників Херсонської області в міжнародних конференціях,
асамблеях, симпозіумах, семінарах з питань залучення ресурсів МТД, у тому
числі для реалізації власних проектів в рамках наступних програм:
- Програма місцевого системного розвитку (USAID);
- програма «Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків для
впровадження сталих енергоефективних рішень» (ПРООН);
- Програма з енергоефективності, відновлюваної енергетики та
альтернативних видів палива за підтримки Фінсько-Українського трастового
фонду;
- Програма прикордонного співробітництва Європейського інструменту
сусідства «Басейн Чорного моря» 2014 – 2020»
З метою підвищення рівня обізнаності представників обласної державної
адміністрації, її галузевих структурних підрозділів, районних державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування стосовно залучення коштів
міжнародних фінансових і донорських організацій для досягнення соціально-
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економічного зростання громад у 2019 році Департаментом організовано участь
зазначеного контингенту у 10-ти наступних навчально-практичних заходах з
відповідної тематики, які відбулися на території України у вказаному періоді, а
саме:
- практикумі на тему: «Інструменти місцевого економічного розвитку» в
рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в
Україні» (ПУЛЬС), під час якого розглядалися інституційні можливості
використання джерел додаткового фінансування місцевого економічного розвитку,
особливості підготовки проектних пропозицій для участі у державних програмах
та проектах міжнародної технічної допомоги (14 березня 2019 року, м. Херсон);
- Міжнародному ярмарку грантів, кредитів та інвестицій (16 квітня
2019 року, м. Київ);
- нараді з питань обговорення проблемних питань, які виникають під час
реалізації програм прикордонного співробітництва та пошуку механізмів для їх
вирішення, під головуванням першого заступника Міністра економічного розвитку
і торгівлі України М.Нефьодова (24 квітня 2019 року, м. Київ);
- семінарі з питань участі у конкурсному відборі регіонів України для
реалізації проектів зі створення Центрів професійної досконалості у рамках
програми EU4Skills, організованому Міністерством освіти і науки України за
підтримки Німецького агентства з міжнародного співробітництва GIZ
(07 травня 2019 року, м. Київ);
- засіданні за «круглим столом» на тему: «Смарт-спеціалізація: результат
співпраці влади, бізнесу і науки», організованому Українським інститутом
міжнародної політики (м. Київ) за участю громадської організації «Бізнесасоціація «МИ – ХЕРСОНЦІ» (м. Херсон) та за підтримки Федерального
Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина через IFA у
рамках ініціативи «Запуск регіонів» (13 травня 2019 року, м. Херсон);
- телеконференції з презентації тематичного дослідження на тему:
«Регіональні полюси зростання (РПЗ) як підхід до регіонального розвитку –
приклад федеральної землі Бранденбург (Східна Німеччина), організованій
Групою радників з підтримки впровадження державної регіональної політики в
рамках Програми «U-LEAD з Європою» (14 травня 2019 року, в системі WebEx);
- форумі з питань місцевого системного розвитку «Партнерство заради
сталого розвитку громад: зміцнення економічного потенціалу на місцях»
(18-19 червня 2019 року, м. Харків);
- першій робочій зустрічі з національними та територіальними
координаторами проекту ЄС «Угода мерів – Схід» (30 вересня 2019 року, м. Київ);
- інформаційній зустрічі з представниками Проекту НЕФКО з питань
презентації програми фінансування проектів з енергозбереження (07 жовтня
2019 року, м. Херсон);
- тренінгу з питань розвитку потенціалу територіальних координаторів в
рамках реалізації в Україні проекту ЄС «Угода мерів – Схід» (27-28 листопада
2019 року, м. Київ).

