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ОРГАНІЗОВАНО:
10 зустрічей з інвесторами/
8 запитів опрацьовано
9 РОБОЧИХ НАРАД
РОЗРОБЛЕНО ТА ПОДАНО ПРОЕКТ
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
ГРОМАД ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ ЯКІСНИХ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
ДО УЧАСТІ
У КОНКУРСІ ПРОЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ, ЯКІ МОЖУТЬ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА
РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ,
ОТРИМАНИХ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Презентовано інвестиційний та експортний
потенціал Херсонщини через взаємодію Посольств України
в

Нідерландах

Єгипті

Провінція Зеландія

Мухафаза Думьят

Відновлено діалог з Підкарпатським воєводством
(Республіка Польща)

Апеляційна рада
Розглянуто 2 успішний кейс за результатами розгляду заяви
компанії ТОВ СП «Нібулон» в рамках Регіональної Апеляційної
ради з розгляду скарг на діяльність Державна архітектурнобудівельна інспекція України.

Філія «Голопристанська» ТОВ СП «НІБУЛОН» відтепер може
прийняти та одночасно зберігати 97,9 тис. тонн збіжжя, адже
збудовані додаткові ємності для зберігання зерна уже прийняті в
експлуатацію та повністю готові до роботи. Загальний обсяг
потужностей для зберігання зерна компанії «НІБУЛОН» складає
2,25 млн тонн, що є найбільшим в Україні!

Індустріальний парк
«Агропарк “Червоний маяк”»
12 жовтня 2020 року між Херсонською обласною державною
адміністрацією,
Новорайською
сільською
об’єднаною
територіальною громадою, ТОВ «Інвестиційне агентство
розвитку сільських територій» укладено Меморандум про
співпрацю щодо розробки концепції індустріального парку
«Агропорт «Червоний маяк».

У грудні було презентовано концепцію та містобудівну
документацію. Парк буде спеціалізуватися на агропеперобці та
розвитку логістики.

Experts talks представників влади та бізнесу щодо
оновлення Угоди Україна – ЄС за участю Віце-прем’єр-міністра з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Ольги Стефанішиної
Під час заходу обговорено бачення та очікування українського
бізнес-середовища від співпраці з Європейським Союзом та
розглянуто наявні пропозиції регіональних товаровиробників в
рамках оновлення та модернізації торговельної частини Угоди про
асоціацію з ЄС (Поглибленої і всеохоплюючою зони вільної торгівлі
(ПВЗВТ)), а також процесу формування обґрунтованої переговорної
позиції України, яка б заручилась підтримкою вітчизняного бізнесу.

Зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Литовської
Республіки в Україні паном Вальдемарас Сарапінас
Під час візиту на Херсонщину пан Посол взяв участь в зустрічі з
керівництвом області в рамках якої обговорено перспективи
розвитку відвідав КПВВ на кордоні з тимчасово окупованою
територією Автономної Республіки Крим «Чаплинка» та
«Каланчак», де мав змогу ознайомитися з роботою ЦНАПу,
розташованого в сервісній зоні на КПВВ «Каланчак».

Зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого
Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні
Меліндою Сіммонс

За результатами візиту заплановано проведення онлайнконференції для представників херсонських та британських бізнескіл з метою обговорення успішних практик та напрацювання шляхів
відкриття нових зовнішньоекономічних й інвестиційних перспектив.

Візит Військового Аташе Великої Британії Тіма Вудза

Обговорено досвід Херсонщини у проведенні навчань підрозділів
територіальної оборони та протидії дезінформації в медіапросторі,
ознайомлено з роботою Херсонського морського торговельного порту
та діяльністю усіх трьох КПВВ на адмінмежі з Кримом.

Онлайн-засідання за круглим столом: «Перспективи
розширення ринків збуту місцевих товарів та послуг:
інструменти та напрямки»

Обговорено компетентності ДУ «Офіс з просування експорту України», сучасні онлайн
інструменти дослідження закордонних ринків, інструменти кредитування та
страхування експортерів та імпортерів, алгоритми продажу українських товарів в
країнах ЄС, роль експортного агента в країнах ЄС, а також інструменти залучення
грантового фінансування для українських підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності.

Онлайн зустріч з керівниками дипломатичних місій
України в країнах Перської затоки

Обговорено шляхи посилення промоційної кампанії щодо економічного
потенціалу Херсонщини серед арабського бізнесу. Участь у заході взяли
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Об’єднаних Арабських Еміратах,
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Кувейт, Надзвичайний та
Повноважний Посол України в Державі Катар та Надзвичайний і Повноважний
Посол України в Королівстві Саудівська Аравія, а також виконавчий директор
Офісу UkraineInvest, представники Ради експортерів та інвесторів при МЗС.

Проведено конкурс місцевих ініціатив, що спрямовані на
зменшення негативних наслідків впливу пандемії коронавірусу
COVID-19 в Херсонській області у партнерстві з ПРООН
На участь у конкурсі було подано понад 60 ініціатив від громадських
організацій, об’єднаних територіальних громад, структурних
підрозділів обласної державної адміністрації.

За
результатами
оцінки
підтримано 10 проєктів на
загальну суму 2,74 млн грн за
тематичними
кластерами:
охорона
здоров’я,
освіта,
доступ до адміністративних
послуг,
розвиток
місцевої
економіки
та
соціальне
підприємництво.
Проєкти
будуть реалізовані упродовж
2021 року.
Онлайн-захід «Як діяти далі, об'єднавши зусилля влади,
громадськості та бізнесу, для сталого розвитку Херсонщини»

У рамках заходу представлені результати реалізації проєкту «Місцевий
соціально-економічний розвиток» в Херсонській області; кращі практики
місцевих ініціатив Херсонської області, спрямовані на досягнення Цілей
сталого розвитку та адаптовані до реалій в умовах пандемії; презентовано
План заходів з подолання негативного впливу пандемії СОVID-19 на
соціально-економічний розвиток Херсонської області.

Проведено 4 засідання робочої групи з підготовки та
реалізації плану дій щодо подолання наслідків поширення
COVID-19 у Херсонській області в партнерстві з ПРООН
У результаті проведеної роботи за участю представників
структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
районних
державних
адміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування, громадських організацій розроблено План
заходів з подолання негативного впливу пандемії СОVID-19 на
соціально-економічний розвиток Херсонської області, до якого
увійшло 33 проєкти на загальну суму понад 125 млн грн.

ВЗЯТО УЧАСТЬ:
13 жовтня 2020 року за участю Президента України Володимира
Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди відбувся
українсько-польський економічний форум. У рамках роботи
панельної дискусії форуму, присвяченій транспортному сектору,
присутніх ознайомлено з запланованими до реалізації спільними
регіональними ініціативами.

Онлайн-вебінарі «Розвиток внутрішнього водного
транспорту та логістичні зони»

Проектом, що фінансується ЄС «Сприяння транспортного розвитку річки Дніпро»,
організовано вебінар «Розвиток внутрішнього водного транспорту та логістичні
зони».В рамках заходу обговорено переваги системи водних шляхів та інструменти
забезпечення належних умов для ефективного, безпечного, чистого та надійного
транспорту на внутрішніх водних шляхах.

Дводенній міжнародній конференції Смарт
Спеціалізація: діалог для трансформації регіону
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