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IX МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ ХЕРСОНЩИНИ 

«ТАВРІЙСЬКІ ГОРИЗОНТИ: співпраця, інвестиції, економічний розвиток» 
 

Організатори:  

Херсонська обласна державна адміністрація 

Херсонська обласна рада 

Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) 

 

30 вересня – 01 жовтня 

2016 року 

Культурно-розважальний комплекс «Прем’єр» 

м. Нова Каховка (Херсонська область) 

пр. Дніпровський, 42 
 

30 вересня (п’ятниця)* 

Виставка-експозиція брендових виробників Херсонщини 
 

9.00 – 10.15 Реєстрація учасників Форуму, вітальна кава 

 Гала сесія 

10.30 Урочисте відкриття Форуму. Вітальне слово: 

- голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв 

- Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман (уточнюється) 

- Віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

України Іванна Климпуш-Цинцадзе (уточнюється) 

- голова Херсонської обласної ради Андрій Путілов 

- Голова правління Міжнародного трейд-клубу в Україні пан Андраш Кадар 

- Бізнес-омбудсмен в Україні пан Альгірдас Шемета 

- Президент МБО «Фонд Східна Європа» пана Віктор Лях 

директор Програми USAID ЛЕВ пані Тамара Соляник 

11.20 Презентація потенціалу Херсонщини «Херсонщина – синергія перспектив» 

 Можливості створення потужного транспортного хабу України через 

розбудову транспортної логістики  

Спікер: Герой України, генеральний директор ТОВ СП «НІБУЛОН»  

Олексій Вадатурський 

Херсонщина – територія енергоефективних технологій  

Спікер: в.о. заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації 

Олександр Адамчик 

Розвиток сучасної готельно-курортної індустрії - драйвер туризму Херсонщини 

Спікер: почесний президент ТОВ «Морські ворота», Почесний консул Королівства 

Швеція в м.Каховка Карл Стурен 

 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247224630&cat_id=247077361
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247224630&cat_id=247077361


 
IX Міжнародний інвестиційний форум Херсонщини «Таврійські горизонти» проводиться за підтримки Програми 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ). 

Індустріальні парки Херсонщини – точки економічного зростання регіону 

Спікер: Голова правління ТОВ НПП «Херсонський машинобудівний завод» 

Олександр Олійник 

12.30 Підписання меморандумів про співробітництво 

12.45 – 13.20 Прес-конференція для ЗМІ 

12.45 – 14.00 Ланч 

13.45 – 15.00 Двосторонні зустрічі з членами Міжнародного Трейд-клубу (керівники 

торговельно-економічних відділів посольств Польщі, Австрії, Бельгії, Німеччини, 

Словаччини) у форматі B2B 

14.00 – 17.00 Платформа ділового спілкування   

 1. Засідання Ради туристичних міст та регіонів України 

Модератор: Іван Ліптуга, директор Департаменту туризму та курортів 

Мінекономрозвитку України  

2. Панельна дискусія: «Інвестиції в агробізнес»  

Модератор: Андрій Стефанович, директор Департаменту науково-освітнього 

забезпечення та розвитку підприємництва на селі Мінагрополітики України 

3. Панельна дискусія: «Промисловість, транспортна інфраструктура, 

енергоефективність та їх інвестиційна привабливість»  

Модератори: Юрій Рожков, голова Ради підприємців при Херсонській  обласній 

державній адміністрації  

4. Круглий стіл: «Бізнес-клімат: від визначення проблем до конкретних кроків»  

Модератор: Ігор Бураковський, Старший радник з економічних питань Програми 

USAID ЛЕВ, Голова Правління Інституту економічних досліджень та політичних 

консультацій (ІЕД). 

5. Децентралізація: «Економічно спроможні громади Херсонщини – запорука 

розвитку регіону» 

Модератор: Анатолій Ткачук, заступник директора Інституту розвитку територій 

18.00 Прийом від імені голови обласної державної адміністрації Гордєєва А.А. 
 

01 жовтня (субота)** 
 

9.00 – 15.00 Ознайомлення учасників Форуму з виробничими об’єктами, інвестиційними 

пропозиціями та майданчиками Херсонщини за напрямами (за попереднім 

записом):  
 

- Аграрний сектор – можливості для повного циклу виробництва; 

- Промисловість – браунфілди та території для розвитку ваших технологій; 

- Транспортний хаб – морські та повітряні ворота України; 

- Туристична перлина України – синергія природи та гостинності Херсонців 

** -  Паралельно під час роботи форуму проходитиме Діловий форум в рамках проекту 

«Дорожня карта розвитку МСП Таврійського регіону». 

В Програму Форуму можуть бути внесені зміни! Слідкуйте на сайті – tavrianhorizons.in.ua 

Організатори: Херсонська обласна державна адміністрація, Херсонська обласна рада 

Програма USAID ЛЕВ, Департамент інвестиційної, туристично-курортної діяльності та 

промислової політики тел. +38 (0552) 22-57-68, 26-22-56, e-mail: info@tavrianhorizons.in.ua  

 

 


