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від

Вінницька обласна Рада

На виконання п.2 Порядку формування, фінансування і моніторингу
виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням
5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року №145
(зі змінами) надаємо інформацію за 2018 рік про виконання Програми
економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік,
затвердженої рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017
року №508, Програми розвитку туризму у Вінницької області на 2017-2020
роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від
30.06.2017 року №380, та Стратегії розвитку малого та середнього
підприємництва вінницької області на період до 2020 року, затвердженої
рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №576
(додається).
Додатки на 38 арк.

І\

Директор Департаменту

Володимир МЕРЕЖКО
X

(0432) 66- 14-26

Д од аток 2 до ріш ення 24 сесії
о б л асн ої Ради 7 скли кан н я
від 28 вересня 2017 року № 468
Додаток №5 до Порядку формування,
фінансування і моніторингу виконання
регіональних (комплексних) програм

ІН Ф О РМ АЦ ІЯ ПРО ВИ КО Н АН Н Я П РО ГРАМ И Е К О Н О М ІЧ Н О ГО І С О Ц ІА Л ЬН О Г О РО ЗВ И ТК У В ІН Н И Ц Ь К О Ї О БЛ АСТІ НА 2018 РІК
за 2018 рік

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів програми)
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця програми)
Програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2 0 18 рік, затверджена рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2 0 17
року № 508
(найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження)
1. Викопаніпі заходів і завдань П рограми

№

Заплановані заходи

Ф актично проведені заходи

з/н
Н азва, зміст
заходу/напрям
діяльності
1

Придбання
презентаційної
продукції для
проведення
Міжнародного
інвестиційного
форуму, наради з
п итан ь регіонал ьно го
розвитку під

Запланований результат

Подалыне формувапня
позитивного
інвестиційного іміджу
області - презентація
інвестиційного
потенціалу Вінниччини,
пошук бізнесових
контактів, а також обмін
досвідом.

Н азва, зм іст заходу/
напрям діяльності

Проведення VI
Міжнародного
інвестиційного форуму
«Вінниччина - бізнес в
центрі України» вересень 2018 року

Д осягн уті результати

Участь у роботі форуму взяли представники бізнес-середовища
області та регіонів-партнерів, Надзвичайні і Повноважні Посли
Угорщини,
Республіки
Молдова
та
Грузії,
представники
дипломатичного корпусу Литви, Нідерландів, Норвегії, Польщі,
Румунії, Швеції, Представництва ЄС в У країні,представники Уряду
України, інвестиційні компанії, міжнародні експерти. В рамках
пленарного засідання форуму перспективи економічного розвитку
України окресливкерівник стратегічної групи радників Прем’єр-

міністра України Іван Міклош, успішними кейсами реалізації
інвестиційних проектів на Вінниччині поділились керівники
Агрохолдингу «МХП» TaUBCGroup. В ході панельних дискусій
учасники обмінялись думками з питаньпосилення регіональної
конкурентоспроможності, розвитку аграрного експорту, джерел та
інструментів розвитку сільських територій,розвитку туризму і
цифрових технологій, енергоефекгивностіта формування енергетичної
незалежності тощо.

головуванням Прем’єр
Міністра України
2

3

Оплата послуг,
пов’язаних з
проведенням
Міжнародного
інвестиційного форуму

Супровід потенційних
інвесторів

За підсумками проведення Міжнародного інвестиційного форуму
«Вінниччина - бізнес в центрі України» визначено шляхи активізації
економічної співпраці,
проведено
презентації
інвестиційного,
економічного,
агропромислового
та туристичного
потенціалу
Вінницької області, а також налагоджено нові партнерські контакти з
метою встановлення взаємовигідного співробітництва.
Реалізація інвестиційних
проектів, введення в дію
нових виробничих
поту ж носте й, створення
нових робочих місць,
збільшення надходжень
до бюджетів та
підвищення добробуту
населення.

Проведення офіційних
зустрічей 3
представниками
потенційних інвесторів

Організовано офіційні зустрічі з представниками потенційних
інвесторів:
компанія HEAD (21.03.2018 та 19.10.2018)
Розглянуто наступні питання щодо:
1) можливості внесення змін у проект побудови дороги в межах
Вінницького індустріального парку;
2) правової процедури передачі земельної ділянки інвестору;
3) обговорення вартості земельної ділянки;
4) обговорення побудови необхідної технічної інфраструктури
для земельної ділянки;
5) потреби
інвестора
в
кваліфікованих
кадрах
певних
спеціальностей.
компанія Flextronics International Ltd. (22.03.2018)
Розглянуто наступні питання:
1. презентовано інвестиційний потенціал Вінницької області;
2. презентовано Вінницький індустріальний парк;
3. щодо можливості розміщення інвестиційних пропозицій на
території м. Вінниці.
4. про потребу інвестора в кваліфікованих кадрах певних
спеціальностей.
04 травня поточного року підписано Меморандум про порозуміння
між компанією «HEAD»,
Вінницькою обласною державною
адміністрацією, Вінницькою міською радою та Комунальним
підприємством «Вінницький муніципальний центр інновацій» щодо

реалізації масштабного інвестиційного проекту, який включає в себе
будівництво заводу з виробництва спортивного екіпірування для
зимових видів спорту, підготовки кваліфікованих кадрів, створення
нових робочих місць у місті Вінниці.
Протягом року проводився інформаційний та аналітичний супровід
даного проекту.
Проведено
консультації з потенційним
інвестором
щодо
відновлення роботи Староживотівського гранітного кар'єру.
За результатами даних консультацій та подальшого супроводу
інвестором було прийнято рішення про реалізацію інвестиційного
проекту «Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів
та мігматитів» на базі Оратівського дочірного підприємства
приватного виробничого комерційного підприємства (ДП ПВКП)
«Укрпостач» в с.Якимівка Оратівського району, яке з січня 2014 року
не здійснювало господарської діяльності.
21 листопада введено в експлуатацію потужності з виробництва
щебеневої продукції
підприємства. Загальний об ’єм інвестицій
становить 9 млн. грн. працевлаштовано 30 осіб, можливістю
розширення штату ще на 15 осіб.
Організовано виїзди представників компанії МХП на перспективні
інвестиційні ділянки з метою оцінки можливості розміщення
високотехнологічного
комплексу
по
переробці
продукції
рослинництва компанії МХП. За результатами даних поїздок
інвестором прийнято рішення розмістити проект на території
Вінницької області та обрано ділянку, що повністю задовільняю
технологічні потреби.
7 травня 2018 року в рамках VI Міжнародного інвестиційного
форуму «Вінниччина - бізнес в центрі України» керівництвом компанії
МХП було озвучено рішення про розміщення даного комплексу на
території Вінницької області.
Проведено роботу щодо супроводу інвестора компанії «Дакса Бунге
Україна», результатом якої інвесторами прийнято рішення щодо
будівництво круп'яного заводу з переробки кукурудзи на території
с. Демківка Тросгянецького району.
Окрім того, у IV кварталі, відповідно до звернень потенційних
інвесторів, було підготовлено пропозиції для розміщення виробничих
потужностей для підприємств харчової, переробної та машинобудівної
галузей.

4
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Технічна підтримка
інвестиційного сайту

Висвітлення діяльності
Департаменту
(телевізійні послуги)

Популяризація
інвестиційного порталу
Вінниччини - висвітлення
області як регіону сталого
економічного і
п ідприєм н и цького
розвитку та, як результат,
створення сприятливого
інвестиційного
середовища.

Запровадження дієвих
форм інформування
громадськості з питань
пріоритетних напрямків
роботи Департаменту

Підтримка
інвестиційного сайту популяризація
Вінниччини, як регіону
із цікавою історією,
добрими традиціями та
великим потенціалом,
що має унікальне
геополітичне
положення та займає
активну позицію у
сфері транскордонного
співробітництва.
Вінниччина повинна
стати центром ділових,
торгівельнаекономічних,
міжрегіональних
зв’язків.
Підвищення рівня
обізнаності
громадськості щодо
результатів проведеної
Департаментом роботи
шляхом своєчасної
подачі інформації про
події та заходи на
офіційному сайті та
сторінці установи в
соціальній мережі
РасеЬоок, організації
прес-конференцій,
прес-турів, брифінгів

Інвестиційний портал Вінниччини (vininvest.gov.ua) допомагає
потенційним
інвесторам
ознайомитися
з
потенціалом
Вінниччинипріоритетними
напрямками
та
найважливішими
показниками економічного розвитку, інвестиційними об'єктами вільними
земельними
ділянками,
об’єктами
нерухомості,
інвестиційними проектами, які можуть зацікавити потенційних
інвесторів.
Постійно проводиться поновлення інформації на інвестиційному
порталі Вінниччини.
Зайти на сайт можна і через вкладки, які розташовані на офіційному
всб-сайті Вінницької обласної державної адміністрації та веб-сторінці
Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку облдержадм іністрації.
Упродовж 2018 року зафіксовано 7860 відвідувачів сайту, що на
11,6% більше 2017 року.

26 березня 2018 року директор Департаменту Володимир Мережко
спільно з керівництвом міської ради та КП «Аеропорт «Вінниця» взяв
участь в прес-конференції, присвяченій відкриттю нового повітряного
сполучення «Вінниця - Київ», де значна увага приділялась ефективній
роботі вінницького аеропорту та відкриттю нових рейсів, оскільки цс
один з ключових факторів роботи з потенційними інвесторами та
продуктивної діяльності бізнесу Вінниччини.
10 травня 2018 року директор Департаменту Володимир Мережко
надав інтерв’ю телеканалу "Віта" на тему "Ринки ЄС", "Альтернативна
енергетика".
13 червня 2018 року директор Департаменту Володимир Мережко
взяв участь у програмі "На часі" телеканалу "Віта".
В травні та червні відбулася трансляція інформаційних матеріалів в
ефірі ТК «ВІТА».
23 липня відбулась прес-конференція директора Департаменту
Володимира Мережка та голови ГО «Вінницька обласна організація
«Спілка підприємців «СТІНА» Олександра Печаліна щодо підтримки
стартапів за рахунок коштів обласного бюджету в рамках конкурсу
бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапів).

22 серпня в ефірі ТРК «Вінниччина» відбулась трансляція програми
«Європейський вибір. Вихід аграрної продукції на ринки ЄС» за
участю директора Департаменту Володимира Мережка.
ЗО листопада у прямому ефірі програми «Час змін» радіостанції
«Місто над Бугом» директор Департаменту Володимир Мережко
розповів про виїзну економічну місію Вінницької області до
м. Торонто, Канада, на чолі з головою облдержадміністрації Валерієм
Коро вієм.
25 грудня в ефірі телеканалу «ВІТА ТБ» директор Департаменту
Володимир Мережко розповів про збільшення частки готової
продукції у структурі експорту вінницьких товарів.
Виставково-ярмаркові заходи

1

Проведення семінару
«Вихід на
європейський ринок та
відкриття ринків
азійського континенту
Проблеми та
перспективи для
бізнесу регіону»

Підвищення рівня
обізнаності підприємців
та зацікавлених осіб щодо
вимог вітчизняного та
міжнародного
законодавства при
здійсненні
зовнішньоекономічної
діяльності з країнами ЄС
та азійського континенту,
підвищення експортного
потенціалу області

Проведення семінару
«Вихід на європейський
ринок та відкриття
ринків азійського
континенту Проблеми та
перспективи для бізнесу
регіону»

Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації спільно з ГО «Регіональний центр
підприємництва» 21 червня 2018 року в адміністративній будівлі
«Книжка» проведено зазначений семінар, в якому взяли участь
представники бізнесу, громадськості, органи державної влади та
науковці.
В ході семінару розглядались питання: збільшення обсягів експорту
та диверсифікація ринків збуту вітчизняної продукції; переваги
поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Європейським
Союзом; про вільну торгівлю з Канадою; щодо особливостей митного
оформлення товарів, що оформлюються в режимі експорту; про
ветеринарно-санітарні вимоги до експорту продукції.
За результатами учасники підвищили рівень обізнаності щодо
вимог вітчизняного та міжнародного законодавства при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності з країнами ЄС та азійського
континенту, підвищення експортного потенціалу області.

2

Проведення
навчального семінару
«Управління
логістичними потоками
у внутрішній та
зовнішній торг івлі»

Підвищення рівня
обізнаності суб’єктів
господарювання та осіб,
які планують займатися
господарською
діяльністю щодо сучасних
технологій управління
логістичними потоками

I Iроведен ня навчального
семінару «Управління
логістичними потоками
у внутрішній та
зовнішній торгівлі»

Перенесено на 2019 рік

3

Міжнародна виставка ярмарок «Агро-2018»

Презентація
агропромислового
потенціалу області

Прийнято участь у
міжнародній виставціярмарку «Агро-2018» та
презентовано
агропромисловий
потенціал області

3 6 по 9 червня 2018 року на території національного комплексу
«Експоцентр
України»
у
м.
Києві
відбулася
найбільша
агропромислова виставка в Україні та Східній Європі, яка виступає
ефективною
платформою
для
вдосконалення
виробництва,
впровадження інновацій, презентацій новинок в усіх сферах АПК
України, а також є діловим заходом, що відкриває можливості для
співпраці з країнами - лідерами світового аграрного сектору та
унікальною нагодою для діалогу між приватним бізнесом і державою,
асоціаціями та іноземними представниками.
Для формування регіональної експозиції Вінницької області
шляхом презентації інвестиційно-привабливої продукції в павільйоні
№1 залучено
провідні підприємства харчової та переробної
промисловості області.

4

Проведення
навчального семінару
«Впровадження
сертифікації відповідно
до міжнародних
стандартів»

Підвищення рівня
обізнаності суб’єктів
господарювання та осіб,
які планують займатися
господарською
діяльністю щодо
впровадження
сертифікації відповідно
до міжнародних
стандартів

Проведення навчального
семінару
«Впровадження
сертифікації відповідно
до міжнародних
стандартів»

5

Проведення семінару
«Диверсифікація як
ефективний механізм
розвитку
підприємства»

Підвищення рівня
обізнаності суб’єктів
господарювання щодо
сучасних методів
диверсифікації бізнесу

Проведення семінару
«Диверсифікація як
ефективний механізм
розвитку підприємства»

Перенесено на 2019 рік

Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації спільно з ГО «Освітній простір 2.0»
29 листопада 2018 року в Центрі розвитку місцевого самоврядування
проведено зазначений семінар, в якому взяли участь директор CEO
TOB «ГІром Автоматика Вінниця» Михайло Ганчук, директор
туристичної компанії «Мер-Ка-Ба», ресторатор Валерій Сиверчук,
заступники голови ГО «Освітній простір 2.0» Вікторія Турчак та
Олена Солоїд, представники бізнесу, громадськості, органи державної
влади, місцевого самоврядування та науковці.
В ході заходу директор CEO TOB «ПромАвтоматика Вінниця»
Михайло Ганчук, на прикладі власного підприємства, проінформував
про запровадження диверсифікації та шляхи генерування креативних
ідей для запровадження інновацій.

Валерій Сиверчук - директор туристичної компанії «Мер-Ка-Ба»,
ресторатор, ознайомив присутніх з ключовими моментами введення
власної справи. Необхідно шукати свої «блакитні озера» (нові
можливості з незначною конкуренцією)». Даний спікер розпочав
свою діяльність з військового лікаря хірурга, працював дизайнером,
був засновником туристичної агенції та на разі є успішним
ресторатором.
Вікторія Турчак та Олена Солоїд провели з учасниками практичні
кейси, на яких присутні мали змогу змоделювати поведінку
підприємства в жорсткій конкуренції та запропонувати шляхи
диверсифікації.
Учасники зібрання отримали відповіді на питання, що виникають у
їхній практичній діяльності.
За результатами учасники підвищили рівень обізнаності
сучасних методів диверсифікації бізнесу.
6

Проведення
М іжрегіонапьного
конкурсу на кращу
модель одягу серед
учнів та студентів
навчальних закладів
України «Калинове
намисто»

Підвищення рівня
професійної майстерності
майбутніми фахівцями з
надання побутових послуг
та популяризація даного
виду діяльності

Проведення
Міжрегіонального
конкурсу на кращу
модель одягу серед
учнів та студентів
навчальних закладів
України «Калинове
намисто»

7

Проведення
навчального семінару
« Ел е ктрон на торг івл я
для бізнесу»

Підвищення рівня
обізнаності суб’єктів
господарювання та осіб,
які планують займатися
господарською
діяльністю щодо сучасних
методів реалізації товарів
та послуг

Проведення навчального
семінару «Електронна
торгівля для бізнесу»

щодо

Перенесено на 2019 рік

Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації спільно з ГО «Освітній простір 2.0»
07 грудня 2018 року в Центрі розвитку місцевого самоврядування
проведено навчальний семінар, в якому
взяли участь інтернетмаркетолог, керівник web-проектів Ігор Жданов, проект менеджер
Валентина Ткачук, директор ТОВ «Агентство відеовиробництва та
реклами «Фенікс Медіа» Ірина Ткачук, радник з регіонального
розвитку Вінницького центру розвитку місцевого самоврядування
Юрій Войціцький, представники бізнесу, громадськості, органи
державної влади та місцевого самоврядування і науковці.
Інтернет-маркетолог, керівник web-проектів Ігор Жданов розповів з
чого потрібно розпочинати електронну торгівлю, її недоліки та
переваги, а також про схему продажів в інгернеті.

Валентина Ткачук, проектний менеджер, проінформувала про нові
можливості в соціальних мережах, як їх застосовувати та як
зацікавити цільову аудиторію.
Креативний директор ТОВ «Агентство відеовиробництва та
реклами «Фенікс Медіа» Ірина Ткачук розповіла про можливості
відеодля просування власної справи в інтернеті та соцмережах.
Юрій Войціцький, радник з регіонального розвитку Вінницького
центру розвитку місцевого самоврядування, освітив питання
електронної комерції для бізнесу, основні її форми, переваги для
підприємств, які займаються електронною торгівлею та недоліки, які
можуть виникати в процесі електронної торгівлі.
Учасники зібрання отримали відповіді на питання, що виникають у
їхній практичній діяльності.
Зустріч пройшла в форматі конструктивного діалогу.
За результатами учасники підвищили рівень обізнаності суб’єктів
господарювання та осіб, які планують займатися господарською
діяльністю щодо сучасних методів реалізації товарів та послуг.

2.Аналіз виконанні! показників та пояснення щодо їх виконання:

№

П оказник

О диниця
виміру

Д ж ерело інф орм ації

Затвердж ено
програм ою на
рік

В иконано
у 2018 році

Рівень
виконання до
затвердж еного
програмою (%)

2

3

4

5

6

7

Од.

рішення 27 сесії обласної
Ради 7 скликання від 20
грудня 2017 року №508

5

9

180

Од.

Договір про надання
послуг, акти виконаних
робіт

4

2

50

з/п

/

1.Показники продукту
1.1. Кількість заходів щодо інвестиційної
привабливості підприємств області та залучення
іноземних інвестицій
1.2. Кількість послуг наданих щодо підтримки та
поновлення інвестиційного сайту
2.Показники ефективності
Проведення VI Міжнародного інвестиційного
форуму та підтримка і поновлення
інвестиційного сайту
Висвітлення діяльності в ЗМІ

тис. грн.

Кошторис

719,5

326,737

45,4

тис. грн.

Кошторис

100

99,784

99,8

3.Показники якості
темп зростання кількості заходів щодо
інвестиційної привабливості підприємств області
та залучення іноземних інвестицій

%

100

140

X

темп зростання кількості послуг щодо підтримки
та поновлення інвестиційного сайту

%

100

30

X

Виставково-ярмаркові заходи

1. Показники продукту

1.1. Кількість виставково-ярмаркових заходів

од.

План заходів на 2018 рік

7

4

57,1

42,9

59,6

138,9

140

66,7

2. Показники ефективності
2.1. Середній обсяг витрат на виконання одного
заходу

тис. грн.

Акти виконаних робіт та
наданих послуг

3. Показники якості
3.1.
Темп
зростання
кількості
ярмаркових-заходів до минулого року

виставко-

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними
показниками і тими, що затверджені програмою (по
кожному показнику)

%

Акти виконаних робіт та
наданих послуг

Проведення частини заходів заплановано у 2019 році.

3 .А налітичний описовий звіт щодо:

За результатами 2018 року:
надходження до зведеного бюджету збільшились на 16,1%, в тому числі до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) - на 13,4%;
надходження до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад збільшились на 22,6%;
надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва збільшилися на 24,8%;
надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва збільшилися на 23,4%;
роздрібний товарооборот області у порівнянних цінах збільшився на 11,1% (5 місце серед регіонів України);
обсяги експорту товарів збільшились на 13,8% (січень-листопад 2018 року);
1 місце серед регіонів України за темпами зростання заробітної плати;
1 місце - за індексом будівельної продукції (142,6%);
1 місце - за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства та на 1 особу;
1 місце - за обсягами виробництва цукрових буряків, картоплі, плодово-ягідних культур, м ’яса та молока, по чисельності поголів’я ВРХ, в т.ч. корів
та птиці;
2 місце - за темпом приросту прямих іноземних інвестицій за 9 місяців 2018 р. (12,0%);
2 місце -за індексом капітальних інвестицій (142,4%);
2 місце - за індексом споживчих цін (109,0%);
2 місце - за валовим збором зернових культур.

Упродовж 2018 року за підтримки Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації приватними інвесторами
в промисловості реалізовано 35 інвестиційних проектів на загальну суму 4,7 млрд. грн., а це - 3005 нових робочих місць, з них по галузях:
харчова та переробна - 16 проектів на суму 2,25 млрд. грн., 1050 робочих місць;
альтернативна енергетика - 8 проектів на суму 1,01 млрд. грн., 50 робочих місць;
машинобудування - 3 проекти на суму 353,0 млн. грн., 1500 робочих місць;
добувна галузь - 1 проект на суму 9,0 млн. грн., 45 робочих місць;
деревообробна галузь - 1 проект на суму 962,0 млн. грн., 300 робочих місць;
інші - 6 проектів на суму 1 13,0 млн. грн., 60 робочих місць.

•
•
•

На даний час приватними інвесторами в промисловості реалізується 66 довгострокових інвестиційних проектів (період їх реалізації 2019-2022 роки) на
загальну суму 26,36 млрд. грн., що дозволить створити додатково 5965 нових робочих місць, з них по галузях:
•
•
•
•
•

альтернативна енергетика - 30 проектів на суму 5,53 млрд. грн., 635 робочих місць;
харчова та переробна - 23 проекти на суму 18,62 млрд. грн., 2375 робочих місць;
машинобудування - 4 проекти на суму 515 млн. грн., 1810 робочих місць;
легка промисловість - 1 проект на суму 5,6 млн. грн., 65 робочих місць;
інші - 8 проектів на суму 1,69 млрд. грн., 1080 робочих місць;

Департаментом постійно проводиться робота направлена на підтримку контактів з потенційними інвесторами, в т.ч. шляхом проведення електронної
переписки щодо надання необхідної інформації з питань можливості реалізації інвестиційних проектів на території області, підготовки офіційних візитів та
підписання Меморандумів про співпрацю.
За результатами проведеної протягом 2018 року роботи:
Організовано офіційні зустрічі з представниками потенційних інвесторів:
- компанія HEAD (21.03.2018 та 19.10.2018)
Розглянуто наступні питання щодо:
'S можливості внесення змін у проект побудови дороги в межах Вінницького індустріального парку;
•S правової процедури передачі земельної ділянки інвестору;
■/ обговорення вартості земельної ділянки;
S обговорення побудови необхідної технічної інфраструктури для земельної ділянки;
S потреби інвестора в кваліфікованих кадрах певних спеціальностей.
-

компанія Flextronics International Ltd. (22.03.2018)

Розглянуто наступні питання:
■S презентовано інвестиційний потенціал Вінницької області;
S презентовано Вінницький індустріальний парк;
S щодо можливості розміщення інвестиційних пропозицій на території м. Вінниці;
S про потребу інвестора в кваліфікованих кадрах певних спеціальностей.
- 04.05.2018р. відбулось підписання Меморандуму про порозуміння між компанією «HEAD», Вінницькою обласною державною адміністрацією,
Вінницькою міською радою, та Комунальним підприємством «Вінницький муніципальний центр інновацій» щодо реалізації масштабного інвестиційного
проекту, який включає в себе будівництво заводу з виробництва спортивного екіпірування для зимових видів спорту, підготовки кваліфікованих кадрів,
створення нових робочих місць у місті Вінниця. Протягом 2018 року проводився інформаційний та аналітичний супровід зазначеного проекту;

- проведено консультації з потенційним інвестором щодо відновлення роботи Староживотівського гранітного кар'єру та прийнято рішення про
реалізацію інвестиційного проекту «Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів та мігматитів» на базі Оратівського дочірного
підприємства приватного виробничого комерційного підприємства (ДП ПВКП) «Укрпостач» в с.Якимівка Оратівського району, яке з січня 2014 року не
здійснювало господарської діяльності. 21 листопада 2018 року введено в експлуатацію потужності з виробництва щебеневої продукції підприємства.
Загальний об’єм інвестицій становить 9,0 млн. грн., працевлаштовано 30 осіб;
- організовано виїзди представників компанії МХП на перспективні інвестиційні ділянки з метою оцінки можливості розміщення
високотехнологічного комплексу по переробці продукції рослинництва компанії МХП. За результатами даних поїздок інвестором прийнято рішення
розмістити проект на території Вінницької області та обрано ділянку, що повністю задовільнять технологічні потреби. 07 травня 2018 року в рамках
VI Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина - бізнес в центрі України» керівництвом компанії МХП було озвучено рішення про розміщення
даного комплексу на території Вінницької області;
- проведено роботу щодо супроводу інвестора компанії «Дакса Бунге Україна», результатом якої інвесторами прийнято рішення щодо будівництво
круп’яного заводу з переробки кукурудзи на території с. Демківка Тростянецького району.
Окрім того, у IV кварталі, відповідно до звернень потенційних інвесторів, було підготовлено пропозиції для розміщення виробничих потужностей для
підприємств харчової, переробної та машинобудівної галузей.
В иставково-ярмаркові заходи

Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації спільно з ГО «Регіональний центр підприємництва» в
червні 2018 проведено семінар на тему: «Вихід на європейський ринок та відкриття ринків азійського континенту. Проблеми та перспективи для бізнесу
регіону». Даний захід сприяв підвищенню рівня обізнаності підприємців та зацікавлених осіб щодо вимог вітчизняного та міжнародного законодавства при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності з країнами ЄС та азійського континенту, а також підвищенню експортного потенціалу області.
З
6 по 9 червня прийнято участь у виставці «АГРО-2018», яка відбулася у м. Києві. На її теренах були представлені експозиції регіонів, спеціалізоване
обладнання для польових культур, домашні тварини, овочівництво, садівництво, рибальство. Учасники виставки мали змогу детально ознайомитися із
інноваційними технологіями, автоматизацією управлінських процесів в АПК, енергозберігаючими технологіями.
В рамках заходу відбулося більш
ніж 50 науково-практичних конференцій, круглих столів, симпозіумів, брифінгів; пройшли презентації, дегустації різноманітної продукції, показ племінних
коней та ВРХ. Виставка «АГРО-2018» - найбільша агропромислова виставка в Україні та Східній Європі, виступає ефективною платформою для
вдосконалення виробництва, впровадження інновацій, презентацій новинок в усіх сферах АПК України, а також є діловим заходом, що відкриває можливості
для співпраці з країнами - лідерами світового аграрного сектору та унікальною нагодою для діалогу між приватним бізнесом і державою, асоціаціями та
іноземними представниками. Вінницьку область було представлено підприємствами харчової, переробної та машинобудівної галузей. Даний захід сприяв
налагодженню партнерських відносин між суб’єктами господарювання та нарощуванням торгівельного потенціалу регіону.
Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації спільно з ГО «Освітній простір 2.0» в листопаді 2018
року проведено семінар на тему: «Диверсифікація як ефективний механізм розвитку підприємства». Даний захід сприяв підвищенню рівня обізнаності
суб’єктів господарювання щодо сучасних методів диверсифікації бізнесу.
В грудні 2018 року Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації проведено навчальний семінар на
тему: «Електронна торгівля для бізнесу». Даний захід сприяв підвищенню рівня обізнаності суб’єктів господарювання та осіб, які планують займатися
господарською діяльністю щодо сучасних методів реалізації товарів та послуг.
За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот роздрібної торгівлі області за 2018 року склав - 25,3 млрд. грн., що більше в
порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 1 1,1% {по Україні збільшився на 6, 1%). За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за 2018
рік область займає 5 місце серед регіонів України.

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 вересня 2018 року №687 «Про проведення осінніх сільськогосподарських
ярмарків» та з метою забезпечення населення області сільськогосподарською продукцією та продовольчими товарами за цінами виробників з 29 вересня по
27 жовтня 2018 року у м. Вінниці на площі, яка прилягає до торговельного центру «Plaza Park» по вул. Кслецькій,117-Б проведено 5 осінніх
сільськогосподарських ярмарків.
До участі у ярмарках були залучені підприємства переробної промисловості з виробництва м’ясних та ковбасних виробів, м’яса курей, яєць, олії,
молокопродуктів, хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів, борошна, круп, плодоовочевих консервів, а також торговельні підприємства
споживчої кооперації і сільськогосподарських товаровиробників м ’яса, риби, фруктів, овочів, меду та інших продовольчих товарів. Також, населенню було
запропоновано саджанці фруктових дерев, кущі смородини, аґрусу, малини та різноманітні квіти. Вінничани здійснили закупівлю продовольчих товарів та
сільгосппродуктів безпосередньо у виробників за цінами в загальному на 15-20% нижчими від цін в торговельних мережах та на ринках м. Вінниці.
У ярмарках прийняли участь 400 суб’єктів господарювання з усіх районів області та обласного центру, на яких було реалізовано товарів на суму
18,8 млн. гривень.
Загалом за 2018 рік на Вінниччині відбулося 5160 ярмарків, на яких реалізовано продукції на суму понад 375,0 млн. гривень.
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