ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА
09.00 – 10.00

Реєстрація учасників, вітальна кава
 В2В з членами Міжнародного трейд-клубу в Україні

10.00 – 11.00

Урочисте відкриття
Вітальні слова від представників ЦОВВ, дипломатичного корпусу, Народних депутатів
України

11.00 – 12.00

Стратегічна сесія:
«Херсонщина - економічний розвиток та інвестиційний клімат «на кордоні»:
досвід становлення»
Модератор: Андрій Гордєєв, голова Херсонської обласної державної адміністрації
Представники: Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, Міністерства
тимчасово окупованих територій України,
Міністерства інфраструктури України,
Міністерство регіонального розвитку та
житлово-комунального
господарства
України


Реалізація інвестиційної
політики на «кордоні»

Андрій Гордєєв, голова Херсонської обласної
державної адміністрації



Тема уточнюється

Юлія Ковалів, голова Офісу Національної
інвестиційної ради при Президентові України



Авіаційний
Херсонщини
перспективи



–

потенціал
інвестиційні

Тема уточнюється

Євген
Трескунов,
ТОВ «Авіаплан»

засновник-партнер

Уляна Хром'як, заступник директора Офісу із
залучення
та
підтримки
інвестицій
UkraineInvest
Карл Стурен, генеральний директор компанії
Vindkraft Ukraina LLC
Йоар Вікен, генеральний директор компанії
NBT AS
Олексій
Вадатурський,
директор ТОВ СП «НІБУЛОН»
Іван Сакаль, фінансовий
компаній «Agrofusion»

12.00 – 12.30

Підписання Меморандумів

12.30 – 13.00

Кава-брейк

генеральний

директор

групи

13.00 – 14.30

Панельна дискусія:
«Туристична інфраструктура за міжнародними практиками – інвестиційні
перспективи для Херсонщини»
Модератор: Іван Ліптуга, президент Національної туристичної організації України,
радник Першого Віце-прем'єр-міністра – Міністра економічного розвитку та торгівлі
України
 Херсонщина туристична природи та гостинності

синергія

Андрій Балонь, заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації

 Туризм - чинник стимулювання
розвитку малого та середнього бізнесу

Анна Романова, депутат Верховної Ради,
Секретар Комітету ВР з питань сім'ї, молодіжної
політики, спорту та туризму. Голова підкомітету
ВР з питань розвитку туризму, курортів та
рекреаційної діяльності

 Проект розбудови курортної зони на
Арабатській Стрілці

Віктор Плохушко, голова Щасливцевської сільської
ради Генічеського району

 Канадські інвестиції в український
туризм

Зенон Потічний, Президент Канадсько-Української
Торгової палати

 Створення
курортно-рекреаційної
зони на березі Чорного моря

Григорій
Ходін,
начальник
управління
містобудування
та
архітектури
обласної
державної адміністрації, головний архітектор
області

 Розвиток альтернативних видів
діяльності
агротуризму
за
рахунок
використання залишків виноградно-винної
галузі

Олег Єрьоменко, керівник ПАТ «ДМК «Таврія»

 Інфраструктурні
рішення
для
розвитку територій об’єктів природнозаповідного фонду

Андрій Гінкул, голова Української
активного та екологічного туризму

 Очікування інвесторів та реальність.
Туризм
як
фактор
інвестиційної
привабливості регіону

Іван Ліптуга, президент Національної туристичної
організації України, радник першого віце-прем'єрміністра – міністра економічного розвитку і
торгівлі України

14.30 – 15.30

Ланч

15.30 – 17.00

Дискусійна платформа:
1. «ОТГ – перспективи для інвестицій»

асоціації

Модератор: Дмитро Бутрій, директор Департаменту економічного розвитку та
торгівлі обласної державної адміністрації
 Тема уточнюється

Марія
Тищенко,
координаторка
відділу
впровадження політики. Програми «U-LEAD з
Європою»

 Об’єднуючи зусилля на місцевому
рівні для досягнення цілей сталого розвитку

Мустафа Саіт-Аметов, програмний координатор
ПРООН в Україні

 Підтримка стратегічного розвитку,
створення
нових
можливостей
для
зростання громад в Програмах USAID

Бері Рід, керівник проекту Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) «DOBRE»

 Стратегія економічного розвитку
Асканія-Нова ОТГ, співпраця з USAID

Віталій Свінціцький, голова Асканія-Нова ОТГ

 «Лемурійське озеро» – унікальне
природне явище, аналогів якому немає в
Європі.
Представлення
інвестиційних
проектів

Сергій Кліщевський, голова Присиваської ОТГ

 Будівництво
сучасного
свинокомплексу на території Кочубеївської
ОТГ

Іван Дударь, голова Кочубеївської ОТГ

 Концепція розвитку прибережної зони
озера Біле

Антоніна Чередник, голова Білозерської ОТГ

 Співпраця місцевого самоврядування
та бізнесу – запорука успішного розвитку
територій

Юрій Гречка, голова Тавричанської ОТГ

 Спільний
проект
Асканія-Нова,
Присиваської і Тавричанської ОТГ Green ways
«Соляна дорога». Підписання договору про
співробітництво

Павло Ярмій, голова правління ГО «Агенція
регіонального розвитку Таврійського об’єднання
територіальних громад»

2. Панельна дискусія:
«Прозора приватизація та державно-приватне партнерство»
Модератор: Юрій Гусєв, радник Міністра інфраструктури України
Михайло
Тітарчук,
заступник
Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

 Тема уточнюється
 Новели
Закону
України
«Про
приватизацію державного і комунального
майна»
 Приватизація
ПАТ
теплоелектроцентраль»

Віталій Трубаров, в.о. Голови Фонду державного
майна України

«Херсонська

 Презентація
об’єктів
приватизації Херсонської області

малої

Галина
Теслюк,
начальник
регіонального
відділення ФДМУ в Херсонській області

 Концесія ДП «Херсонський морський
торговельний порт»

Олег Кудашов, інвестиційний співробітник, радник
з питань державно-приватного партнерства в
країнах Європи та Центральної Азії Міжнародної
фінансової корпорації

 Пропозиції
для
інвесторів
ДП
«Скадовський
морський
торговельний
порт»

Представник Міністерства
України (уточнюється)

інфраструктури

 Тема уточнюється

Тарас Бойчук, голова Проектного офісу SPILNO

 Тема уточнюється

Райвіс Вецкаганс, голова
морських портів України»

 Фінансові інструменти для реалізації
інноваційних та інвестиційних проектів
Херсонської області. Державно-приватне
партнерство – гарантія інвестора

ДП

«Адміністрація

Володимир Ставнюк, голова правління Державної
інноваційної фінансово-кредитної установи

3. Панельна дискусія:
«Агропромисловість – платформа для розвитку»
Модератор: Олександр Паливода, директор Департаменту агропромислового
розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

Потенціал
комплексу області

агропромислового

Олександр Паливода, Директор Департаменту
агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації



Тема уточнюється

Олена Березовська, президент Союзу виробників
органічних продуктів «Органічна Україна»



Тема уточнюється

Андрій Кошиль, президент асоціації «Земельна
спілка України»



Тема уточнюється

Марія Махновець, незалежний консультант з
експорту органічної продукції з України

 Створення доданої вартості продукції
через розвиток інноваційних технологій у
переробці органічної сировини

Сергій Сипко,
Agrofusion

Президент

групи

компаній

 Впровадження наукових технологій та
їх
вплив
на
ефективність
ведення
агробізнесу (Голопристанський район)

Володимир Білий, керівник "НВП "5 ЕЛЕМЕНТ"

 Вплив
змін
клімату
та
можливостей
адаптації
сільськогосподарському секторі

Михайло Малков, Міжнародний консультант
регіонального офісу для Європи та Центральної
Азії
Продовольчої
та
сільськогосподарської
організації ООН (ФАО)

огляд
в

 Розбудова молочно-товарної ферми та
забезпечення кормовою базою за рахунок
застосування
інноваційних
технологій
(Білозерський район)

Дмитро Чевтаєв, керівник ПП «Чевтаєв»

 Диверсифікація
виробництва
із
застосуванням
новітніх
технологій
ТОВ «Плодоовочевий комбінат «Херсон»

Оксана Баденко, керівник ТОВ «Плодоовочевий
комбінат «Херсон»»

 Розбудова
потужностей
заморожування овочів та плодів

Юрій Біліченко, керівник ТОВ «Раздольне»

з

4. Панельна дискусія:
«Креативна економіка та урбаністика»
Модератор:
Віталій
«МИ-ХЕРСОНЦІ»


Бєлобров,

голова

Співвідповідальність задля прориву

правління

Бізнес-асоціації

Павло Шеремета, засновник Proryv.in.ua

 Проекти ревіталізації - "Urban-CAD"
та "Центр креативних індустрій "Артплатформа "Турбіна"

Віталій Бєлобров, голова
асоціації «МИ-ХЕРСОНЦІ»

 Проект
"Лебедінка"

Валерій Боржков, депутат Херсонської міської
ради, директор Тойота Центр Херсон «Автоплаза»

імпакт-інвестування

Андрій Ткаченко, член
ХЕРСОНЦІ»

правління Бізнес-

Бізнес-асоціації

«МИ-

Артур Айметов, переможець конкурсу ескізних
проектів реконструкції локації «Лебедінка»,
архітектор, дизайнер інтер'єру, ландшафта,
візуалізатор
 Будівництво
спортивно-технічного
центру "Чемпіон" (с. Підлісне, Олешківський
район)

Сергій Молодецький, член Бізнес-асоціації «МИХЕРСОНЦІ»

 Урбанізація Генічеська – шлях до
створення курортно-туристичного міста

Ольга
Осташевська,
керуючий
Генічеського міськвиконкому

 Презентація потенціалу IT-сфери у
Херсонському регіоні

Катерина Шелдагаєва, член Бізнес-асоціації "МИХЕРСОНЦІ", керівник IT-рекрутингової компанії
KAgency

5.
6. 5. Засідання ради
Херсонщини»
17.00 – 19.00

Міжнародної

громадської

організації

Фуршет

*В програму можуть бути внесені зміни. Слідкуйте на сайті tavrianhorizons.in.ua

справами

«Земляцтво

