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of the smart country" 
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"Implementation of the  
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in Ukraine: key issues, 
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for possible solutions"
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Привітання Голови Харківської обласної державної 
адміністрації організаторам, учасникам і гостям 

VII Міжнародного економічного форуму 
"ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!"

Харківська облдержадміністрація приділяє 
велику увагу питанню підвищення інвестицій-
ної привабливості регіона. За останні півроку 
Харківщину відвідало більше 70 іноземних деле-
гацій. З усіма зустрічалися перші особи з керів-
ництва ХОДА – я особисто або заступники 
голови обладміністрації. Усім іноземцям ми пре-
зентуємо потенціал області та пояснюємо, що 
обласна влада налаштована зробити в межах 
своєї компетенції все для захисту прав інвесто-
рів та для створення сприятливих умов ведення 
бізнесу.
У цьому світлі велике значення для регіону має 
проведення на Харківщині Міжнародного еко-
номічного форуму "ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ.  
ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!". Кількість гостей 
заходу щорічно зростає. Так само розвивається 
і його змістовна частина. Я певен, що Харків-
ська область має стати і стане локомотивом 
української економіки. Навіть зараз, коли ми зна-
ходимося у безпосередньому сусідстві із зоною 
АТО та маємо 300 кілометрів кордону з Росією, 
ситуація в економіці регіону стабілізувалася. Я 
не знаю іншого такого прикладу у світовій істо-
рії. Можу з упевненістю сказати, що такий ефект дає системна робота команди ХОДА 
та регіональні реформи, що стартували цього літа. Ще раз підкреслюю: інвестори, що 
вложать у Харківщину сьогодні, у майбутньому матимуть великі прибутки.
Усім учасникам форуму бажаю конструктивної роботи, змістовної та ґрунтовної дис-
кусії, а головне – отримання конкретного результату для себе й для Харківщини в цілому. 
Давайте будувати майбутнє регіону разом!

З повагою,

Голова Харківської  
обласної державної
адміністрації Ігор Райнін
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Приветствие Председателя Харьковской областной государственной  
администрации организаторам, участникам и гостям 
VII Международного экономического форума 
"ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. ХАРЬКОВСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ!"
Харьковская облгосадминистрация уделяет большое внимание вопросу повышения инве-
стиционной привлекательности региона. За последние полгода Харьковщину посетило 
более 70 иностранных делегаций. Со всеми встречались первые лица из руководства ХОГА – 
я лично или заместители председателя обладминистрации. Всем иностранцам мы пред-
ставляем потенциал области и объясняем, что областная власть настроена сделать в 
пределах своей компетенции все для защиты прав инвесторов и для создания благопри-
ятных условий ведения бизнеса.
В этом свете большое значение для региона имеет проведение на Харьковщине Международ-
ного экономического форума "ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. ХАРЬКОВСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ! 
"Количество гостей мероприятия ежегодно растет. Так же развивается и его содержатель-
ная часть. Я уверен, что Харьковская область должна стать и станет локомотивом украи-
нской экономики. Даже сейчас, когда мы находимся в непосредственном соседстве с зоной АТО 
и имеем 300 километров границы с Россией, ситуация в экономике региона стабилизирова-
лась. Я не знаю другого такого примера в мировой истории. Могу с уверенностью сказать, 
что такой эффект дает системная работа команды ХОГА и региональные реформы, стар-
товавшие этим летом. Еще раз подчеркиваю: инвесторы, вложить в Харьковскую сегодня, в 
будущем будут иметь большие прибыли.
Всем участникам форума желаю конструктивной работы, содержательной и основатель-
ной дискуссии, а главное – получение конкретного результата для себя и для Харьковщины в 
целом. Давайте строить будущее региона вместе!
 
Greetings of the Head of Kharkiv Regional State  
Administration to Organizers, Participants and Guests  
of the VII International Economic Forum 
"INNOVATIONS. INVESTMENTS. KHARKIV INITIATIVES!"
Kharkiv Regional State Administration pays great attention to increasing the region’s investment 
attractiveness. During the last 6 months Kharkiv province was visited by more than 70 foreign delega-
tions. All of them were met by provincial leaders from Kharkiv Regional State Administration (KhRSA) – 
me personally or my deputies. We present the region potential to all the foreigners and also explain 
that the oblast authorities aim to do everything possible in our competence to protect investors’ rights 
and create favorable conditions for business development.
With this regard Kharkiv International Economic Forum "INNOVATIONS. INVESTMENTS. KHARKIV 
INITIATIVES!" has a very important role for the region. The number of guests has been growing 
annually. Its scope also has been developing. I’m sure that Kharkiv Region would have to become 
and soon become a locomotive for Ukrainian economy. Even today, when we are in close proximity 
to ATO zone and have 300 km of borderline with Russia, the situation in the regional economy has 
stabilized. I don’t know similar example from world history. I must say with this regard that such an 
effect is achieved due to systemic work of KhRSA team and also due to regional reforms that have 
been launched last summer. Once again I’d like to stress: investors who invest into Kharkov Region 
today will get high returns in future.
I wish all the Forum participants to perform structural work, to have meaningful and grounded dis-
cussions together with the main thing – achieving specific results for you and for Kharkiv Region in 
general. Let’s build future of the Region together!
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Привітання Голови Харківської обласної ради 
організаторам, учасникам і гостям 

VII Міжнародного економічного форуму 
"ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!"

Від імені Харківської обласної ради вітаю учас-
ників і гостей VII Міжнародного економічного 
форуму "ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ 
ІНІЦІАТИВИ!".
З року в рік Харківщина збирає інвестиційний 
форум високого рівня, який традиційно стає 
важливою подією в економічному житті регіону. 
Важливо, що цей захід став не тільки майдан-
чиком для спілкування і пошуку нових ідей, а й 
надійною платформою для започаткування і 
реалізації потужних інвестиційних проектів.
Харківська обласна рада завжди будувала від-
носини з інвесторами на принципах довіри, 
прозорості та відповідальності, з чітким розу-
мінням того, що для ведення бізнесу в регіоні 
мають бути чіткі та зрозумілі правила, яких 
мають невідступно дотримуватися і влада, і 
ділові кола. 
Саме у співпраці влади, бізнесу і громадянського 
суспільства ми бачимо майбутнє розвитку Хар-
ківської області як сучасного регіону з іннова-
ційною економікою знань, відкритою для ініціа-
тив та передових ідей. Разом з тим підтримка 
малого і середнього бізнесу, сприяння у створенні 
нових робочих місць в регіоні завжди в фокусі уваги Харківської обласної ради.
Харківська область, де накопичений унікальний економічний, професійний та інтелек-
туальний потенціал, має всі умови, щоб бути флагманом реформ і всього процесу онов-
лення української держави. 
Бажаю всім учасникам VII Міжнародного економічного форуму "ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. 
ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!" плідної праці, нових цікавих ідей та успішних довгострокових 
проектів.

З повагою,

Голова Харківської  
обласної ради, президент  
Української асоціації
районних та обласних рад Сергій Чернов
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Приветствие Председателя Харьковского областного совета 
организаторам, участникам и гостям 
VII Международного экономического форума 
"ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. ХАРЬКОВСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ!"
От имени Харьковского областного совета поздравляю участников и гостей VII Междуна-
родного экономического форума "Инновации. ИНВЕСТИЦИИ. ХАРЬКОВСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ!".
Из года в год Харьковщина собирает инвестиционный форум высокого уровня, который 
традиционно становится важным событием в экономической жизни региона. Важно, что 
это мероприятие стало не только площадкой для общения и поиска новых идей, но и надеж-
ной платформой для создания и реализации мощных инвестиционных проектов.
Харьковский областной совет всегда строил отношения с инвесторами на принципах дове-
рия, прозрачности и ответственности, с четким пониманием того, что для ведения биз-
неса в регионе должны быть четкие и понятные правила, которых должны неотступно 
придерживаться и власть, и деловые круги.
Именно в сотрудничестве власти, бизнеса и гражданского общества мы видим будущее раз-
вития Харьковской области как современного региона с инновационной экономикой знаний, 
открытой для инициатив и передовых идей. Вместе с тем поддержка малого и среднего биз-
неса, содействие в создании новых рабочих мест в регионе всегда в фокусе внимания Харь-
ковского областного совета.
Харьковская область, где накоплен уникальный экономический, профессиональный и интел-
лектуальный потенциал, имеет все условия, чтобы быть флагманом реформ и всего про-
цесса обновления украинского государства.
Желаю всем участникам VII Международного экономического форума "ИННОВАЦИИ. ИНВЕ-
СТИЦИИ. ХАРЬКОВСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ!" плодотворной работы, новых интересных идей и 
успешных долгосрочных проектов.
 
Greetings of the Head of Kharkiv Regional Council 
to Organizers, Participants and Guests of the 
VII International Economic Forum 
"INNOVATIONS. INVESTMENTS. KHARKIV INITIATIVES!"
On behalf of Kharkiv Region Council I greet participants and guests of the VII International Eco-
nomic Forum "INNOVATIONS. INVESTMENTS. KHARKIV INITIATIVES!"
From year to year Kharkiv Region has been gathering the investment forum of high level, which 
traditionally becomes an important event in the regional economic performance. It’s important 
that this event has become a site not only to communicate and look for new ideas, but also a reli-
able platform to start and implement powerful investment projects.
Kharkiv Region Council has always been building relations with investors basing on confidenti-
ality, transparency and responsibility principles with clear understanding of the fact: to perform 
regional business the rules should be well formulated and understandable, and should be rigor-
ously followed by the public authorities and business circles. 
Exactly in cooperation between public authorities, business and civil society we see the future of 
Kharkiv Region development to become a modern region with innovative economy of knowledge, 
open for initiatives and advanced ideas. At the same time SME support, promoting new jobs set-
ting in the region have always been in the focus of Kharkiv oblast Council attention.
Kharkiv Region, where there is unique economic, professional and intellectual potential, has all the 
conditions to be in vanguard of the reforms and of the whole process of Ukrainian economy renewal. 
I wish all the participants of the VII International Economic Forum "INNOVATIONS. INVESTMENTS. 
KHARKIV INITIATIVES!" having fruitful work, new interesting ideas and successful long-term projects.
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Привітання керівника програм співпраці 
представництва ЄС в Україні 

організаторам, учасникам і гостям 
VII Міжнародного економічного форуму 

"ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!"

Делегація ЄС в Україні рада взяти участь у  
VII Міжнародному економічному форумі  
"ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!"
Харків має багато талантів, і є частиною 
української віхи у світовій історії інновацій, 
науки і техніки. Три лауреата Нобелівської 
премії вчилися або працювали в Харкові: Ілля 
Мечников – лауреат Нобелівської премії за від-
криття та теорії в області клітинного іму-
нітету, Лев Ландау – Нобелівський Лауреат в 
галузі фізики і Саймон Кузнець – Нобелівській 
Лауреат в галузі економіки.
Харків також центр космічної науки і відкрит-
тів, медицини та біології, біотехнології, фізики 
і т.д. Це показує великі інноваційні можливості 
та глобальний потенціал України та її народу.
ЄС схвалює сильні прагнення України щодо 
реформи та інтеграції у світову економіку в 
цілому і Європи зокрема.
Підписання Угоди про Асоціацію та Поглиблену 
всеосяжну угоду про вільну торгівлю (AA/DCFTA) 
рік тому та їх порядок денний для реалізації, 
задає напрямок для швидкого зростання і акти-
візації співпраці. Українські підприємства, які 
виробляють товари та послуги високої якості для експорту, матимуть хороші шанси 
для зростання і утвердження в експорті на риноку ЄС обсягом 500 мільйонів споживачів.
Малий і середній бізнес в ЄС є рушійною силою економічного зростання, інновацій та 
створення робочих місць на регіональному рівні. Саме тому ЄС ініціював масову під-
тримку для просування і сприяння малому і середньому бізнесу та інноваціонним молодим 
фірмам в Україні. Поєднання підтримки поліпшення ділового клімату за рахунок кращого 
регулювання, з урахуванням бізнес рекомендацій розгорнутих по всій країні, і поліпшення 
доступу до капіталу допоможе українським компаніям впоратися з новими можливос-
тями і реаліями, створеними АА/DCFTA.
З липня 2015 Україна є повноправним партнером Horizon 2020, найбільшої програми дослі-
джень та інновацій ЄС. Це відкриває можливості для більшої кількості проривів, відкрит-
тів і світових новинок, впровадження чудових ідей з лабораторії до ринку.
Децентралізація та зміцнення місцевого самоврядування забезпечить відчутні можли-
вості для поліпшення якості життя громад, стимулювання місцевого/регіонального еко-
номічного розвитку та експлуатації всього потенціалу національного людського капі-
талу України.

З повагою,

керівник Програм 
співробітництва ЄС Беренд де Гроот 
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Приветствие Руководителя Программ сотрудничества  
Делегации ЕС в Украине организаторам, участникам и гостям 
VII Международного экономического форума 
"ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. ХАРЬКОВСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ!"

Делегация ЕС в Украине рада принять участие в VII Международном экономическом форуме  
"ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ. ХАРЬКОВСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ!"
Харьков имеет много талантов и является частью Украинской вехи в мировой истории инноваций, 
науки и техники. Три лауреата Нобелевской премии учились или работали в Харькове: Илья Мечников – 
лауреат Нобелевской премии за открытие и теории в области клеточного иммунитета, Лев Ландау – 
Нобелевский Лауреат в области физики и Саймон Кузнец – Нобелевской Лауреат в области экономики.
Харьков также центр космической науки и открытий, медицины и биологии, биотехнологии, физики и т.д. 
Это показывает большие инновационные возможности и глобальный потенциал Украины и ее народа.
ЕС одобряет сильные стремления Украины относительно реформы и интеграции в мировую эконо-
мику в целом и Европы в частности.
Подписание Соглашения об ассоциации и углубленной всеобъемлющее соглашение о свободной тор-
говле (AA/DCFTA) год назад и их повестку дня для реализации, задает направление для быстрого 
роста и активизации сотрудничества. Украинские предприятия, которые производят товары и 
услуги высокого качества для экспорта, имеют хорошие шансы для роста и утверждения в экспорте 
на рынок ЕС объемом 500 миллионов потребителей.
Малый и средний бизнес в ЕС является движущей силой экономического роста, инноваций и создания 
рабочих мест на региональном уровне. Именно поэтому ЕС инициировал массовую поддержку для про-
движения и содействия малому и среднему бизнесу и инновационным молодым фирмам в Украине. 
Сочетание поддержки улучшения делового климата за счет лучшего регулирования, с учетом бизнес 
рекомендаций развернутых по всей стране, и улучшения доступа к капиталу поможет украинским 
компаниям справиться с новыми возможностями и реалиями, созданными АА/DCFTA.
С июля 2015 Украина является полноправным партнером Horizon 2020, крупнейшей программы иссле-
дований и инноваций ЕС. Это открывает возможности для большего количества прорывов, откры-
тий и мировых новинок, внедрения замечательных идей из лаборатории к рынку.
Децентрализация и укрепление местного самоуправления обеспечит ощутимые возможности для 
улучшения качества жизни общин, стимулирование местного/регионального экономического разви-
тия и эксплуатации всего потенциала национального человеческого капитала Украины.
 
Greetings of the Head of Cooperation EU Delegation to Ukraine 
to Organizers, Participants and Guests of the VII International Economic Forum 
"INNOVATIONS. INVESTMENTS. KHARKIV INITIATIVES!"
The EU Delegation to Ukraine is pleased to participate in the VII International Economic Forum 
"INNOVATIONS. INVESTMENTS. KHARKIV INITIATIVES!"
Kharkiv has got a great deal of talent and is part of the Ukrainian landmark in the global history of innovation, 
science and technology. Three Nobel Prize winners have studied or worked in Kharkiv: Iliya Mechnikov – Nobel 
Prize for cell immunities discovery and theory, Lev Landay – Nobel Prize in physics, and Simon Kuznets – Nobel 
prize in economics.
Kharkiv is also a center for space science and discovery, medicine and biology, biotechnology, physics, etc. This 
demonstrates the great innovation capabilities and global level potential of Ukraine and its people.
EU is welcoming Ukraine's strong aspirations for reform and integration with the world economy in general and 
Europe in particular. 
The signing of the Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (AA/
DCFTA) now a year ago and its agenda for implementation set the direction for rapidly growing and intensifying 
cooperation. Ukrainian businesses that produce high quality goods and services for exports will have good 
chances to grow and establish themselves by exporting to the EU's market of 500 million consumers.
SME's in the EU are the driving force for economic growth, innovation and job creation at regional level. This is 
why the EU has initiated massive support to promote and assist SMES and innovative young firms in Ukraine. 
A combination of supporting improvement of business climate through better regulation, tailored business 
advice rolled out across the country and better access to capital will help Ukrainian companies to deal with new 
opportunities and realities created by the AA/DCFTA.
Ukraine is since July 2015 a full-fledged partner of Horizon 2020, the biggest EU Research and Innovation 
programme ever. It offers opportunities for more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great 
ideas from the lab to the market.
Decentralisation and strengthening local self-government will provide for the tangible possibilities to improve 
quality of life of communities, stimulating local/regional economic development and exploiting the full potential 
of the national human capital of Ukraine.
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Ігор Райнін
Голова Харківської обласної 

державної адміністрації

Народився 6 серпня 1973 року в місті Харкові.
Освіта вища, закінчив Харківський авіаційний інсти-
тут імені М.Є. Жуковського, 1997 р., двигуни і енерге-
тичні установки літальних апаратів, інженер-механік; 
Харківський філіал Української Академії державного 
управління при Президентові України, 2000 р., дер-
жавне управління, магістр державного управління 
(диплом з відзнакою). Кандидат наук із державного 
управління (2003 р.), автор 7 монографій та понад 50 
наукових праць з питань державного управління, роз-
витку економічної та бюджетної сфер.
До 2001 року займав різні керівні посади на під-
приємствах реального сектору економіки Харківської 
області. З березня 2001 до квітня 2002 року працю-
вав начальником управління координації програми 
"Харківська ініціатива" та інших проектів міжнародної 
технічної допомоги Головного управління економіки 
Харківської облдержадміністрації. З квітня 2002 до 
грудня 2005 року – заступник начальника Головного 
управління економіки Харківської облдержадміністра-
ції. З грудня 2005 до квітня 2010 року – перший заступ-
ник начальника Головного управління економіки 
Харківської облдержадміністрації. З квітня 2010 до 
червня 2010 року – генеральний директор Національ-
ного наукового центру "Інститут метрології" (м. Хар-
ків). З червня 2010 до березня 2014 року – заступник 
директора товариства з обмеженою відповідальністю 
"Синтофлекс" (м. Харків). У червні 2014 року призна-
чений першим заступником голови Харківської облас-
ної державної адміністрації. З листопада 2014 року 
до лютого 2015 року – заступник Глави Адміністрації 
Президента України. З 3 лютого 2015 – голова Харків-
ської обласної державної адміністрації.
Депутат Харківської обласної ради VІ скликання, член 
постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку регіону, інвестицій, міжнародного та між-
регіонального співробітництва, керівник депутатської 
групи "Єдність Харківщини".
Почесне звання – заслужений економіст України 
(2014 р.). Нагороди: Почесна Грамота Харківської 

облдержадміністрації та Харківської обласної ради 
(2004 р.), відзнаки Міністерства економіки України 
(2006 р.) та Міністерства оборони України (2007 р.), 
Почесна грамота Держпідприємництва України 
(2006 р.), відзнака Міжнародного Академічного рей-
тингу "Золота фортуна" орден "За трудові досягнення" 
ІV ступеня (2007 р.), цінний подарунок (годинник) 
голови обласної державної адміністрації (2007 р.)

Адреса: вул. Сумська, 64 
м. Харків, 61200, Україна 
Тел.: +38 (057) 700-04-12 
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua 
www. kharkivoda.gov.ua
 

Игорь Райнин
Председатель Харьковской областной  

государственной администрации

Образование высшее, окончил Харьковский авиа-
ционный институт имени М.Е. Жуковского, 1997 г., 
двигатели и энергетические установки летательных 
аппаратов, инженер-механик; Харьковский филиал 
Украинской Академии государственного управления 
при Президенте Украины, 2000 г., государственное 
управление, магистр государственного управления 
(диплом с отличием). Кандидат наук по государ-
ственному управлению (2003), автор 7 монографий и 
более 50 научных трудов по вопросам государствен-
ного управления, развития экономической и бюд-
жетной сфер.
До 2001 года занимал различные руководящие долж-
ности на предприятиях реального сектора экономики 
Харьковской области. С марта 2001 по апрель 2002 
года работал начальником управления координации 
программы "Харьковская инициатива" и других прое-
ктов международной технической помощи Главного 
управления экономики Харьковской облгосадмини-
страции. С апреля 2002 по декабрь 2005 года – замес-
титель начальника Главного управления экономики 
Харьковской облгосадминистрации. С декабря 2005 
по апрель 2010 года – первый заместитель началь-
ника Главного управления экономики Харьковской 
облгосадминистрации. С апреля 2010 по июнь 2010 
года – генеральный директор Национального на-
учного центра "Институт метрологии" (г. Харьков). С 
июня 2010 по март 2014 года – заместитель директора 
общества с ограниченной ответственностью "Синтоф-
лекс" (г. Харьков). В июня 2014 года назначен первым 
заместителем председателя Харьковской областной 
государственной администрации. С ноября 2014 по 
февраль 2015 года – заместитель Главы Администра-
ции Президента Украины. С 3 февраля 2015 – пред-
седатель Харьковской областной государственной 
администрации.
Депутат Харьковского областного совета VI созыва, 
член постоянной комиссии по вопросам социально-
экономического развития региона, инвестиций, 
международного и межрегионального сотрудниче-
ства, руководитель депутатской группы "Единство 
Харьковщины".
Почетное звание – заслуженный экономист Украины 
(2014 г.)
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Награды: Почетная Грамота Харьковской облгосадми-
нистрации и Харьковского областного совета (2004 г.), 
награда Министерства экономики Украины (2006 г.) и 
Министерства обороны Украины (2007 г.), Почетная 
грамота Госпредпринимательства Украины (2006 г.), 
награда Международного Академического рейтинга 
"Золотая фортуна" орден "За трудовые достижения" IV 
степени (2007 г.), ценный подарок (часы) председателя 
областной государственной администрации (2007 г.)

Адрес: ул. Сумская, 64 
г. Харьков, 61200, Украина 
Тел.: +38 (057) 700-04-12 
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua 
www. kharkivoda.gov.ua
 

Igor Rainin
Head of the Kharkiv Regional  

State Administration

Born on August 6, 1973 in Kharkiv.
With higher education, graduated from Kharkiv Avia-
tion Institute named after M.Zhukovskiy, 1997, Engines 
and Power Units of Air-crafts, engineer-mechanic; Kharkiv 
branch of Ukrainian Academy for Public Administration at 
the President of Ukraine, 2000, Public administration, Mas-
ter of Public Administration (diploma with honors). PhD. 
(public administration), 2003. Author of 7 monographs and 
more than 50 scientific works in the field of public adminis-
tration, economic and budget spheres development.
Before 2001 held key positions at Kahrkiv oblast real 
economy enterprises. Beginning from March 3, 2001 
till April 2002 worked as a department head to coordi-
nate program "Kharkiv initiative" and other projects of 
international technical assistance at the Chief economic 
department of Kharkiv Region State Administration. In 
the period April 2002 – December 2005 – deputy Head of 
the Chief economic department of Kharkiv Region State 
Administration. In the period December 2005 – April 
2010 – 1st Dep. Head of the Chief economic department 
of Kharkiv Region State Administration. In the period 
April 2010 – June 2010 – general director of the National 
Scientific Center "Institute of Metrology" (Kharkiv). In 
the period June 2010 – March 2014 – Dep. director to 
"Sintoflex" Ltd. (Kharkiv). In June 2014 was appointed 1st 
Dep. Head of Kharkiv Region State Administration. In the 
period November 2014 – February 2015 – Deputy Head 
of Ukrainian President Administration. Since February 
2015 – Head of Kharkiv Region State Administration. 
Deputy of Kharkiv Region council, 7th calling, member 
of the standing commission in the issues of special-eco-
nomic regional development, investments, international 
and inter-regional cooperation, head of the deputies’ 
group "Unity of Kharkivschina" (Kharkiv Region)
Honorary title – Honored Economist of Ukraine (2014). 
Awards: Certificate of Appreciation from Kharkiv Region 
State Administration (2004), awards from Ukrainian 
Ministry of Economics (2006) and Ukrainian Ministry of 
Defense (2007), Certificate of Appreciation of Ukrainian 
Public Enterprise (2006), distinction of International Aca-
demic Rating "Golden Fortuna", order "For Labor Achieve-
ments" 4th Degree (2007),valuable gift (a watch) from the 
Head of Kharkiv Region State Administration (2007).

Address: 64, Sumska St. 
Kharkiv, 61200, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 700-04-12 
E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua 
www. kharkivoda.gov.ua 

Тези виступу
Харківська область – це стратегічний майданчик для 
становлення нової, відкритої та ефективної економіки 
України на основі реформ, розвитку приватної ініціа-
тиви та державно-приватного партнерства. 
Маючи територію, що перевищує площу багатьох 
європейський держав, якісні трудові ресурси та дивер-
сифіковану економічну структуру, наближену до про-
відних регіонів країн ЄС, Харківщина має великі мож-
ливості для міжнародного співробітництва. В області 
сконцентровано конкурентний потенціал розвитку 
виробництв та сервісів, які орієнтовані на зовнішні 
та внутрішній ринок України і можуть забезпечити 
високу ефективність інвестицій. Передусім, перспек-
тиви регіону пов’язані з традиційно потужним науко-
містким машинобудуванням, сільським господарством 
та виробництвом продуктів харчування, газовидобу-
ванням та енергетикою, науково-технічними розроб-
ками та освітою, галуззю ІТ.
Для реалізації цього потенціалу в області розроблено 
стратегію розвитку на період до 2020 року, яка чітко 
розставляє пріоритети в регіональній економіці та 
спрямована на виконання національної стратегії 
"Україна – 2020", проголошеної Президентом України.
Харківська область кардинально змінює підходи до 
міжнародного співробітництва, залучення інвестицій 
та роботи з міжнародними фінансовими організаці-
ями. За ініціативою обласної державної адміністрації 
створено Міжнародне агентство регіонального роз-
витку. Укладені договори з зарубіжними партнерами, 
які здатні забезпечити підприємствам регіону просу-
вання на зовнішніх ринках, доступ до перекредиту-
вання в іноземних банках та цілий спектр інших послуг.
За підтримки Посольства США та фундації "Україна – 
США" цієї осені буде відкрито офіс Харківської області 
в Вашингтоні для лобіювання інтересів регіональної 
економіки на всіх міжнародних рівнях.
Серед наших ключових проектів – розвиток науково-
освітньої сфери як повноцінної, прибуткової галузі 
економіки регіону. Виступаючи потужним універси-
тетським центром, Харківщина за кількістю студентів 
входить до десятки освітніх "столиць" Європи, виконує 
чверть наукових розробок у національному масштабі. 
Створення ефективної системи комерціалізації знань 
та забезпечення конкурентного рівня освіти – наша 
стратегічна мета. За ініціативи та підтримки регіональ-
ної влади університети Харківщини об’єдналися в кон-
сорціум, що відкриває шлях до спільного залучення 
інвестицій та грантів, системного просування на ринку 
інноваційних фундаментальних та прикладних науково-
технічних розробок, які мають високий комерційний 
потенціал. Серед запланованих перших кроків – вста-
новлення прямих зв’язків з провідними університетами 
та науковими радами США, країн ЄС та Азії.
Ще один магістральний напрям регіональних 
реформ – перезавантаження промисловості в умовах 
різкого скорочення товарообігу з Росією. 
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Першим кроком стало створення кластеру "Агротех-
ніка" на основі сільгоспмашинобудівних підприємств 
Харківщини та чотирьох аграрних університетів Хар-
ківської, Запорізької, Миколаївської та Сумської облас-
тей. Вже запускається спільне виробництво сучасної 
сільгосптехніки разом з партнерами з Європи та США. 
В Харківській області сконцентровані конкуренто-
спроможні підприємства галузі енергетичного маши-
нобудування, які мають розгалужені коопераційні 
зв’язки з зарубіжними партнерами та здатні забезпе-
чити повний цикл – від інжинірингу до виробництва 
обладнання, до його монтажу та автоматизації. Тому 
працюємо над створенням промислового кластеру 
для масштабної модернізації житлово-комунального 
господарства та розвитку генеруючих потужностей на 
основі енергоефективного обладнання з локалізацією 
виробництва на території регіону та перспективою 
виходу на загальнонаціональний та іноземні ринки.
Також серед проектів, що реалізуються вже сьо-
годні, – автоматизація системи адміністративних 
послуг по всій території області та розвиток системи 
електронних сервісів для населення та інвесторів. 

Харківська область залучила партнерів з Великобри-
танії для реалізації пілотного проекту "Електронного 
урядування" на основі донорського фінансування, 
яке буде використане ІТ-компаніями регіону. Проект 
реалізується спільно з Адміністрацією Президента та 
Кабінетом міністрів та буде масштабований на інші 
регіони України.
Стратегічні ініціативи, що реалізує сьогодні Харків-
щина, формують фундамент успішного і заможного 
майбутнього нашого регіону. Незважаючи на при-
кордонний статус з Росією, Донецькою та Луган-
ською областями, Харківщина зберегла мир і стабіль-
ність, вибудувала систему територіальної оборони 
та безпеки і на справі підтвердила своє прагнення 
досягти європейського рівня та способу життя. Ми 
бачимо довгострокові орієнтири розвитку Харків-
ської області та готові забезпечити максимально 
комфортні умови для всіх, хто розглядає інвестиції 
в Україну та розвиток торгівельних і коопераційних 
зв’язків з українськими підприємствами в якості стра-
тегії зростання свого бізнесу.
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Беренд де Гроот
Керівник Програм співробітництва ЄС 

До свого призначення до Представництва Європей-
ського Союзу в Україні у вересні минулого року, Беренд 
де Гроот працював на посаді Керівника Програм спів-
робітництва в Афганістані та Пакистані. Випускник 
агрономічного факультету університету Wageningen в 
Нідерландах, Беренд почав працювати в Європейській 
Комісії в 1998 році, після набутого досвіду на різних 
посадах в проектах двосторонньої технічної допомоги 
Швейцарії в південній Азії. Він працював в Представ-
ництвах Європейської Комісії в Анголі та Мадагаскарі, 
та приєднався до Директорату Європейської Комісії з 
гуманітарної допомоги (ECHO) у 2005 році, займаю-
чись Північною Кореєю та глобальними програмами 
ЄС з продовольства.

Адреса: вул. Володимирська, 101 
м. Київ, 01033, Україна 
Тел.: +38 (044) 390-80-10 
E-mail: delegation-ukraine@eeas.europa.eu 
www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine

Беренд де Гроот
Руководитель Программ сотрудничества ЕС 

До своего назначения в Представительство Европей-
ского Союза в Украине в сентябре прошлого года, 
Беренд де Гроот работал на должности Руководителя 
программ сотрудничества в Афганистане и Пакистане. 
Выпускник агрономического факультета университета 
Wageningen в Нидерландах, Беренд начал работать в 
Европейской Комиссии в 1998 году, после приобре-
тенного опыта на различных должностях в проектах 
двусторонней технической помощи Швейцарии в 
южной Азии. Он работал в представительстве Евро-
пейской Комиссии в Анголе и Мадагаскаре, и присое- 
динился к Директорату Европейской Комиссии по 
гуманитарной помощи (ECHO) в 2005 году, занимаясь 
Северной Кореей и глобальными программами ЕС по 
продовольствию.

Адрес: ул. Владимирская, 101 
г. Киев, 01033, Украина 
Тел.: +38 (044) 390-80-10 
E-mail: delegation-ukraine@eeas.europa.eu 
www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine
 

Berend de Groot
Head of Cooperation EU 

Before joining the EU Delegation to Ukraine in September 
last year, Berend de Groot was serving as Head of Coope-
ration in two consecutive assignments to the EU Delega-
tions in Afghanistan and Pakistan. A trained Agronomist 
from Wageningen University in the Netherlands, Berend 
joined the European Commission in 1998, after having 
worked in different capacities for Swiss bilateral assis-
tance projects in South Asia. He worked in the EU Dele-
gations in Angola and Madagascar and joined the EU’s 
Directorate General for Humanitarian Assistance (ECHO) 
in 2005 working on North Korea and global EU food aid 
programmes.

Address: 101, Volodymyrska St. 
Kyiv, 01033, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 390-80-10 
E-mail: delegation-ukraine@eeas.europa.eu 
www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine
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Джеффрі Пайєтт
Надзвичайний і Повноважний  

Посол США в Україні 

Джеффрі Р. Пайєтт, кар’єрний дипломат Вищої дипло-
матичної служби США, прибув до Києва 3 серпня 2013 
року, як восьмий Посол Сполучених Штатів в Україні. 
Його 26-річна кар’єра в Державному департаменті 
включає країни Азії, Європи і Латинської Америки.
З травня 2010 року по липень 2013 року він був голо-
вним заступником помічника Державного секретаря 
в Бюро з питань Південної і Центральної Азії, очолю-
вав найновіше географічне бюро Державного депар-
таменту і допомагав керувати відносинами зі США в 
регіоні, який простирається від Казахстану до Індій-
ського океану.
З серпня 2007 року до травня 2010 року він був 
заступником голови Місії США при міжнародних 
організаціях у Відні, представляючи Сполучені Штати 
в Міжнародній агенції з атомної енергії та інших тех-
нічних агенціях ООН.
З 2002 року до 2007 року Посол Пайєтт працював у 
Посольстві США в Нью-Делі, спочатку радником-
посланником з політичних питань, а з червня 2006 
року – заступником голови Місії. На цій посаді він 
виконував обов’язки керівника адміністративної 
служби однієї з найбільших закордонних місій Сполу-
чених Штатів, які відзначаються швидким розвитком.
Перед призначенням в Індію він працював у Генераль-
ному консульстві Америки в Гонконзі, керував діалогом 
з питань торгівлі й експортного контролю з Гонконзь-
ким спеціальним адміністративним районом Китаю.
З 1997 року до 1999 року очолював Консульство Аме-
рики в Лахорі, представляючи Сполучені Штати в 
найбільшій і найважливішій у політичному сенсі про-
вінції Пакистану.
У Вашингтоні він зокрема займав посади директора з 
питань Латинської Америки в апараті Ради національної 
безпеки (1996–1997), спеціального помічника першого 
заступника Державного секретаря (1995–1996) і адміні-
стративного помічника заступника Державного секре-
таря з питань Латинської Америки (1994). Був головою 
Політичного відділу у Нью-Делі, Індія, з 1992 року по 
1994 рік, головою Економічного відділу та віце-консу-
лом у Тегусігальпі, Гондурас, з 1990 року по 1992 рік.

До вступу на дипломатичну службу працював в орга-
нізації "Міжамериканський діалог" – вашингтонському 
експертно-аналітичному центрі, який об’єднує провід-
них громадян американських континентів.
Посол Пайєтт виріс у Ла-Хойї, штат Каліфорнія, отри-
мав ступінь магістра з міжнародних відносин у Єль-
ському університеті і ступінь бакалавра з політології в 
Університеті Каліфорнії, Ірвайн. 

Адреса: вул. Ігоря Сікорського, 4 
м. Київ, 04112, Україна 
Тел.: +38 (044) 521-50-00 
Факс: +38 (044) 521-51-55 
www.ukrainian.ukraine.usembassy.gov
 

Джеффри Пайетт
Чрезвычайный и Полномочный  

Посол США в Украине

Джеффри Р. Пайетт – карьерный дипломат Высшей 
дипломатической службы США, прибыл в Киев 3 авгу-
ста 2013 в качестве восьмого Посла Соединенных 
Штатов Америки в Украине. Его 26-летняя карьера 
в Государственном департаменте включает страны 
Азии, Европы и Латинской Америки. 
С мая 2010 года по июль 2013 года он являлся глав-
ным заместителем помощника Государственного 
секретаря в Бюро по вопросам Южной и Централь-
ной Азии, возглавлял cозданным на тот момент бюро 
Государственного департамента и помогал управлять 
отношениями с США в регионе, который растянулся от 
Казахстана до Индийского океана. 
С августа 2007 года по май 2010 года он был замести-
телем главы Миссии США при международных орга-
низациях в Вене, представляя Соединенные Штаты в 
Международном агентстве по атомной энергии и дру-
гих технических агентствах ООН. 
С 2002 года по 2007 год Посол Пайетт работал в 
Посольстве США в Нью-Дели, сначала советником-
посланником по политическим вопросам, а с июня 
2006 года – заместителем главы Миссии. На этой 
должности он исполнял обязанности руководителя 
административной службы одной из наибольших 
зарубежных миссий Соединенных Штатов, которые 
отличаются быстрым развитием. 
Перед назначением в Индию он работал в Генераль-
ном консульстве Америки в Гонконге, руководил 
диалогом с Гонконгским специальным администра-
тивным районом Китая по вопросам торговли и экс-
портного контроля. 
С 1997 года по 1999 год возглавлял Консульство Аме-
рики в Лахори, представляя Соединенные Штаты в 
самой большой и важной в политическом смысле 
провинции Пакистана. 
В Вашингтоне он в частности занимал должности 
директора по вопросам Латинской Америки в аппа-
рате Совета национальной безопасности (1996–1997), 
особого помощника первого заместителя Государ-
ственного секретаря (1995–1996) и административного 
помощника заместителя Государственного секретаря 
по вопросам Латинской Америки (1994). Был главой 
Политического отдела в Нью-Дели, Индия, с 1992 года 
по 1994 год, главой Экономического отдела и вице-кон-



26 Пленарне засідання "Будуємо країну майбутнього: час дій"

сулом в Тегусигальпе, Гондурас, с 1990 года по 1992 год.
До поступления на дипломатическую службу рабо-
тал в организации "Межамериканский диалог" – 
вашингтонском экспертно-аналитическом центре, 
который объединяет ведущих граждан американских 
континентов. 
Посол Пайетт вырос в Ла-Холья, штат Калифорния, 
получил степень магистра по международным отно-
шениям в Йельском университете и степень бакалавра 
по политологии в Университете Калифорнии, Ирвайн.

Адрес: ул. Игоря Сикорского, 4 
г. Киев, 04112, Украина 
Тел.: +38 (044) 521-50-00 
Факс: +38 (044) 521-51-55 
www.ukrainian.ukraine.usembassy.gov
 

Geoffrey Pyatt
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  

of the United States to Ukraine

Geoffrey R. Pyatt, a Senior Foreign Service officer, arrived 
in Kyiv on August 3, 2013 as the eighth United States 
Ambassador to Ukraine. His 26 year State Department 
career has ranged from Asia to Europe and Latin America.
From May 2010 until July 2013, he was Principal Deputy 
Assistant Secretary of the South and Central Asia Affairs 
Bureau, leading the State Department’s newest geographic 
bureau and helping to manage U.S. relations in a region 
that stretches from Kazakhstan to the Indian Ocean.
From August 2007 until May 2010, he was Deputy Chief 
of Mission at the U.S. Mission to International Organi-
zations in Vienna, representing the United States to the 

International Atomic Energy Agency and other UN tech-
nical agencies.
From 2002 to 2007 Ambassador Pyatt served at the U.S. 
Embassy in New Delhi, first as Minister Counselor for 
Political Affairs and beginning in June 2006 as Deputy 
Chief of Mission (DCM). As DCM he served as chief oper-
ating officer for one of the United States' largest and fast-
est growing foreign missions.
Prior to his India assignment, he served at the American 
Consulate General in Hong Kong, managing the trade 
and export control dialogue with the Hong Kong Special 
Administrative Region of China.
From 1997 to 1999 he was Principal Officer of the Ameri-
can Consulate in Lahore – representing the United States in 
Pakistan's largest and politically most important province.
His Washington assignments include Director for Latin 
America on the National Security Council staff (1996-
97), Special Assistant to the Deputy Secretary of State 
(1995-96) and Staff Assistant to the Assistant Secretary 
of State for Latin America (1994). He was Political Officer 
in New Delhi, India from 1992-94 and Economic Officer 
and Vice-Consul in Tegucigalpa, Honduras from 1990-92.
Prior to joining the Foreign Service, he worked with The 
Inter-American Dialogue, a Washington-based think tank 
that brings together leading citizens of the Americas.
Ambassador Pyatt grew up in La Jolla, California and 
holds a Master's degree in International Relations from 
Yale and B.A. in Political Science from the University of 
California, Irvine. 

Address: 4, Igor Sikorsky St. 
Kyiv, 04112, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 521-50-00 
Fax: +38 (044) 521-51-55 
www.ukrainian.ukraine.usembassy.gov
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Греєм Медоуз
Екс-директор, Генеральний директорат  
Європейської комісії з питань політики 

регіонального та міського розвитку  
експерт проекту програми ЄС "Підтримка  

політики регіонального розвитку в Україні"

З 1975 року Грехем почав працювати на Європейську 
Комісію, де здобув вісімнадцять (18) років успішного 
досвіду роботи над європейською регіональною полі-
тикою в Європейській Комісії на посадах директора та 
генерального директора з управління Європейською 
регіональною політикою. Робота у цій сфері полягала 
у заснуванні та впровадженні європейської регіональ-
ної політики після введення нового європейського 
законодавства у 1988 році. З 2006 року Греєм є рад-
ником Уряду Китайської Народної Республіки з питань 
регіонального розвитку, екологічно сталої урбанізації 
та боротьби з бідністю. 
Грехем є засновником MC and TS-Europe (у 2007 році) – 
компанії, що надає консалтингові послуги у справах 
ЄС та яка працює на територіях ЄС та Китаю. У 2006 
Грехем отримав звання почесного доктора в Універ-
ситеті Страйтклайд, м. Глазго. Також він нагороджений 
Премією Імператора Максиміліана за роботу у сфері 
регіональної політики. Навчався політичної економії 
в Единбурзькому університеті. Грехем вільно володіє 
англійською та французькою мовами.

Адреса: вул. Велика Житомирська, 8/14 
офіс 13, м. Київ, 01001, Україна 
Тел.: +38 (044) 278-50-83 
E-mail: graham.meadows@scarlet.be
 

Грэем Медоуз
Экс-директор, Генеральный директорат  

Европейской комиссии по вопросам политики  
регионального и городского развития,  

эксперт проекта программы ЕС "Поддержка  
политики регионального развития в Украине"

С 1975 года Грэем начал работать на Европейскую 
Комиссию, где получил восемнадцать (18) лет успеш-
ного опыта работы над европейской региональной 
политикой в Европейской Комиссии на должностях 
директора и генерального директора по управлению 
Европейской региональной политикой. Работа в этой 
сфере заключалась в создании и внедрении европей-
ской региональной политики после введения нового 
европейского законодательства в 1988 году. С 2006 
года Грэем был советником правительства Китайской 
Народной Республики по вопросам регионального 
развития, экологически устойчивой урбанизации и 
борьбы с бедностью. 
Грэем является основателем MC and TS-Europe (в 2007 
году) – компании, предоставляющей консалтинговые 
услуги по делам ЕС и которая работает на территориях 
ЕС и Китая. В 2006 Грэем получил звание почетного 
доктора в Университете Страйтклайд, г. Глазго. Также 
он награжден Премией Императора Максимилиана за 
работу в сфере региональной политики. Учился поли-
тической экономии в Эдинбургском университете. 
Грэем свободно владеет английским и французским 
языками.

Адрес: ул. Большая Житомирская, 8/14 
офис 13, г. Киев, 01001, Украина 
Тел.: +38 (044) 278-50-83 
E-mail: graham.meadows@scarlet.be
 

Graham Meadows
Former Director, Director General 

of the European Commission  
for Regional Policy and Urban Development,  
expert of the EU Project "Support to Regional 

Development Policy in Ukraine"

Since 1975, Graham began working at the European 
Commission, where he received eighteen (18) years of 
successful experience of European regional policy in the 
European Commission as a Director and Director General 
on governance of European regional policy. Work in this 
area covered the establishment and implementation of 
European Regional Policy after the introduction of new 
European legislation in 1988. Since 2006, Graham was 
an adviser to the Government of China on regional 
development, environmentally sustainable urbanization 
and poverty reduction. 
Graham was the founder of MC and TS-Europe (in 
2007) – the company that provides consulting services 
on the EU and working in the EU and China. In 2006, 
Graham received an honorary doctorate from the 
University Strathclyde city, Glasgow. He also awarded the 
Emperor Maximilian Prize for work in the field of regional 
politics. He studied political economy at the University 
of Edinburgh. Graham speaks fluent English and French.

Address: 8/14, Velyka Zhytomyrska St.,  
office 13, Kyiv, 01001, Ukraine 
Тел.: +38 (044) 278-50-83 
E-mail: graham.meadows@scarlet.be
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Грехем Тайлі
Голова компаній "Шелл" в Україні 

Віце-президент з розвідки та видобутку  
"Шелл" по Україні

В Україні Грехем Тайлі працює з 2011 року як голова 
компаній "Шелл" в Україні та директор ТОВ "Шелл 
Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн І", що займа-
ється розвідкою і видобутком вуглеводнів в Україні.
У цій ролі пан Тайлі відповідає за визначення стратегіч-
них векторів розвитку компанії, координацію роботи 
всіх напрямків бізнесу компанії в країні, представ-
лення інтересів компанії перед зацікавленими сторо-
нами, в першу чергу перед органами державної влади.  
Г. Тайлі також відповідає за діяльність компанії "Шелл" 
в області розвідки і видобутку вуглеводнів в Україні. 
Грехем Тайлі, громадянин Великобританії, народився 
в 1962 р. Отримав ступінь кандидата геологічних наук 
Бірмінгемського університету, Великобританія.
Г. Тайлі почав роботу в "Шелл" в 1988 році і протягом 
наступних 27 років обіймав різні посади в проектах 
компанії в Європі, Африці, СНД і на Близькому Сході. 
З середини 90-х років він спеціалізується на проектах 
з розробки складновидобувних вуглеводнів. З 2002 по 
2008 рр. г. Тайлі відповідав за пошук, оцінку і реалі-
зацію нових геологорозвідувальних проектів "Шелл" у 
Росії і країнах СНД. В його обов'язки також входила 
ефективна взаємодія з партнерами "Шелл" в спільних 
проектах компанії. У 2008 році пан Тайлі був призна-
чений генеральним менеджером геологорозвідуваль-
них проектів "Шелл" в Алжирі, де керував процесом 
проведення сейсмічних досліджень і бурових робіт з 
метою визначення можливості розробки газу ущіль-
нених пісковиків. З січня 2010 року він відповідав за 
нові геологорозвідувальні проекти "Шелл" в країнах 
Африки і Європи, у тому числі за розробку складно-
видобувних газових ресурсів у Швеції, Німеччині та 
Південній Африці.
Грехем Тайлі одружений, виховує чотирьох дітей. Захо-
плюється музикою, грає на гітарі.

Адреса: Вул. Червоноармійська, 100, 8 поверх 
м. Київ, 03150, Україна 
Тел.: +38 (044) 237-00-77 
Факс: +38 (044) 237-06-11/натиснути 2 

Грэхем Тайли
Глава компаний "Шелл" в Украине 

Вице-президент по разведке и добыче  
"Шелл" по Украине

В Украине Грэхем Тайли работает с 2011 года в роли 
главы компаний "Шелл" в Украине и директора 
ООО "Шелл Юкрейн Эксплорейшн энд Продакшн І", 
занимающегося разведкой и добычей углеводоро-
дов в Украине. 
В этой роли г-н Тайли отвечает за определение стра-
тегических векторов развития компании, коорди-
нацию работы всех направлений бизнеса в стране, 
представление интересов компании перед заинте-
ресованными сторонами, в первую очередь перед 
органами государственной власти. г. Тайли также 
управляет деятельностью компании "Шелл" в обла-
сти разведки и добычи углеводородов в Украине. 
Грэхем Тайли, гражданин Великобритании, родился 
в 1962 г. Получил степень кандидата геологических 
наук Бирмингемского университета, Великобритания. 
Г. Тайли начал работу в "Шелл" в 1988 году и на про-
тяжении последующих 27 лет занимал различные 
должности в проектах компании в Европе, Африке, 
СНГ и на Ближнем Востоке. С середины 90-х годов 
он специализируется на проектах разработки слож-
ноизвлекаемых углеводородов. С 2002 по 2008 гг. г-н 
Тайли отвечал за поиск, оценку и реализацию новых 
геологоразведочных проектов "Шелл" в России 
и странах СНГ. В его обязанности также входило 
эффективное взаимодействие с партнерами "Шелл" в 
совместных проектах компании. В 2008 году г. Тайли 
был назначен генеральным менеджером геологораз-
ведочных проектов "Шелл" в Алжире, где управлял 
процессом проведения сейсмических исследований 
и буровых работ с целью определения возможности 
разработки газа уплотненных песчаников. С января 
2010 года он отвечал за новые геологоразведочные 
проекты "Шелл" в странах Африки и Европы, в том 
числе за разработку сложноизвлекаемых газовых 
ресурсов в Швеции, Германии и Южной Африке. 
Грэхем Тайли женат, воспитывает четверых детей. 
Увлекается музыкой, играет на гитаре.

Адрес: ул. Красноармеская, 100, 8 этаж 
г. Киев, 03150, Украина 
Тел.: +38 (044) 237-00-77 
Факс: +38 (044) 237-06-11/нажать 2 
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Europe, Africa, CIS and Middle East. Since mid 90s, he has 
specialized in difficult hydrocarbons. In 2002 – 2008, Mr. 
Tiley was responsible for exploration, appraisal and deliv-
ery of new exploration projects of Shell in Russia and CIS. 
He also coordinated effective cooperation with Shell’s 
joint ventures partners. In 2008, Mr. Tiley was appointed 
General Manager Exploration Algeria where he man-
aged seismic and drilling operations to evaluate tight gas 
potential of the project. From January 2010, he managed 
Shell’s new exploration projects in Africa and Europe, 
including difficult gas projects in Sweden, Germany and 
South Africa.
Graham Tiley is married. He has four children. He is fond 
of music, plays the guitar.

Address: 100, Chervonoarmiyska St., 8th floor 
Kyiv, 03150, Ukraine 
Tel.:+38 (044) 237-00-77 
Fax: +38 (044) 237-06-11/dial 2

Graham Tiley
Vice-President, county Chair, Shell Ukraine

Since 2011, Graham Tiley has been working in Ukraine as 
a Country Chair and General Manager of Shell Ukraine 
Exploration and Production I LLC. 
In his role, Mr. Tiley is responsible for strategic direction 
of Shell in Ukraine, general coordination of all company 
businesses in the country, as well as representing com-
pany’s interests to key stakeholders, first and foremost, to 
government officials. Mr. Tiley also leads Shell’s explora-
tion and production activities in Ukraine. 
Mr. Tiley, British, was born in 1962. He has a PhD in 
Geological Sciences from University of Birmingham, the 
United Kingdom. 
Mr. Tiley joined Shell in 1988 and during the 27 years with 
the company he has undertaken various assignments in 
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Олександр Ярославський
Власник і президент групи DCH 

кандидат технічних наук

№ 7 рейтингу найбільш заможних українців за 
версією українського видання Forbes 2014. Засновник 
і власник однієї з ключових бізнес-груп країни, що має 
20-річну історію: до 2007 року – "Укрсиб", з 2007 р. – 
DCH. До складу групи входять компанії таких секторів 
економіки, як фінанси, девелопмент, транспорт і т. д.
Президент ФК "Металіст" в 2005–2012 рр. Під 
керівництвом Олександра Ярославського клуб 
встановив рекорд України, 5 років поспіль завоювавши 
бронзові медалі національного чемпіонату. Протягом 
усього цього періоду ФК "Металіст" брав участь в 
Кубку УЄФА (з 2010 р. – в Лізі Європи).
Генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-
2012. Загальна сума соціальних інвестицій Олександра 
Ярославського у підготовку Харкова до Євро–2012 
перевищила US $300 млн Олександр одружений, 
має п'ятеро дітей. Веде здоровий, активний спосіб 
життя, захоплюється йогою, тенісом, дайвінгом, бігом, 
гірськолижним спортом.

Адреса: вул. Верхній Вал, 68 
м. Київ, 04071, Україна 
Тел.: +38 (044) 428-98-28 
Факс: +38 (044) 428-98-29 
Email: office@dch.com.ua, pr@dch.com.ua 
www.dch.com.ua

Александр Ярославский
Владелец и президент группы DCH 

кандидат технических наук

№ 7 рейтинга наиболее состоятельных украинцев по 
версии украинского издания Forbes 2014. Основатель 
и владелец одной из ключевых бизнес-групп страны, 
имеющей 20-летнюю историю: до 2007 г. – "Укрсиб", 
с 2007 г. – DCH. В состав группы входят компании 
таких секторов экономики, как финансы, девелопмент, 
транспорт и т. д.
Президент ФК "Металлист" в 2005-2012 гг. Под 
руководством Александра Ярославского клуб 
установил рекорд Украины, 5 лет подряд завоевывая 
бронзовые медали национального чемпионата. 
В течение всего этого периода ФК "Металлист" 
участвовал в Кубке УЕФА (с 2010 г. – в Лиге Европы).
Генеральный инвестор подготовки Харькова к 
Евро-2012. Общая сумма социальных инвестиций 
Александра Ярославского в подготовку Харькова к 
Евро-2012 превысила US $300 млн Александр женат, 
имеет пятеро детей. Ведет здоровый, активный образ 
жизни, увлекается йогой, теннисом, дайвингом, бегом, 
горнолыжным спортом. 

Адрес: ул. Верхний Вал, 68 
г. Киев, 04071, Украина 
Тел.: +38 (044) 428-98-28 
Факс: +38 (044) 428-98-29 
Email: office@dch.com.ua, pr@dch.com.ua 
www.dch.com.ua
 

Oleksandr Yaroslavskiy 
Owner and president of DCH group  

PhD (Technical science)

№ 7 in the rating of the richest Ukrainians according to 
Forbes 2014 Ukrainian edition. Founder and owner of one 
of the key Ukrainian business groups that have 20-years 
history: before 2007 – "Ukrsib" group; beginning from 
2007 – DCH group. The Group includes companies of 
the following economic sectors: finances, development, 
transport, etc.
President of football club "Metalist" in the period 2005–
2012. Under Mr.Yarosvskiy leadership the club set up a 
Ukrainian record: 5 years in a sequence the club had been 
bronze medals winner in the national football champion-
ship. In the course of that period FC "Metalist" had par-
ticipated in UEFA Cup games (beginning form 2010 – in 
the European League).
General investor in preparing Kharkiv for Euro2012 foot-
ball championship. The total amount of Oleksandr Yaro-
slavskiy’s social investments into preparing Kharkiv for 
Euro 2012 championship had exceeded USD 300 mln. 
Oleksandr is married, has 5 children. He keeps a healthy 
and active lifestyle, is attracted by yoga, tennis, diving, 
downhill skiing.

Address: 68, Verkhniy Val St.  
Kyiv, 04071, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 428-98-28 
Fax: +38 (044) 428-98-29 
Email: office@dch.com.ua, pr@dch.com.ua 
www.dch.com.ua
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Валерій Дема
Віце-президент  

інвестиційної компанії SigmaBleyzer

Валерій Дема закінчив Харківський авіаційний інсти-
тут у 1985 році, після чого займався науковою діяль-
ністю. Має декілька наукових публікацій та більше 
двадцяти патентів та авторських свідоцтв. 
Крім цього, має декілька додаткових освіт: Москов-
ський інститут патентного та авторського права, курс 
міжнародного фінансового менеджменту в Кельн-
ському університеті в Німеччині, курс економіки та 
бухгалтерського обліку в Харківському інженерно-
економічному інституті та курс господарчого права в 
Харківському юридичному інституті.
Заснував фінансово-промислову групу SIGMA у 1989 
році та очолив її як генеральний директор. Дещо 
згодом, в 1994 році, фінансово-промислову групу 
SIGMA придбала компанія SIGMA Ventures, Inc, що 
входить до складу міжнародної інвестиційної компанії 
SigmaBleyzer Investment Group, в якій пан Дема став 
віце-президентом, відповідальним за розвиток нових 
бізнесів та кризове управління.

Адреса: "Мандарин Плаза", вул. Басейна, 6  
8-й поверх, м. Київ, 01004, Україна 
Тел.: +38 (044) 284-12-91 
Факс: +38 (044) 284-12-81 
E-mail: kiev.office@sigmableyzer.com.ua

Валерий Дема
Вице-президент  

инвестиционной компании SigmaBleyzer

Валерий Дема закончил Харьковский авиационный 
институт в 1985 году, после чего занимался научной 
деятельностью. Имеет несколько научных публикаций 
и более двадцати патентов и авторских свидетельств.
Кроме этого, имеет несколько дополнительных обра-
зований: Московский институт патентного и автор-
ского права, курс международного финансового 
менеджмента в Кельнском университете в Германии, 
курс экономики и бухгалтерского учета в Харьков-
ском инженерно-экономическом институте и курс 
хозяйственного права в Харьковском юридическом 
институте.
Основал финансово-промышленную группу SIGMA 
в 1989 году и возглавил ее в качестве генерального 
директора. Несколько позже, в 1994 году, финансово-
промышленную группу SIGMA приобрела компания 
SIGMA Ventures, Inc, которая входит в состав между-
народной инвестиционной компании SigmaBleyzer 
Investment Group, в которой господин Дема стал вице-
президентом, ответственным за развитие новых биз-
несов и кризисное управление.

Адрес: "Мандарин Плаза", ул. Бассейная, 6  
8-й этаж, г. Киев, 01004, Украина 
Тел.: +38 (044) 284-12-91 
Факс: +38 (044) 284-12-81 
E-mail: kiev.office@sigmableyzer.com.ua
 

Valeriy Dema
Vice-president 

International investment company SigmaBleyzer

Valeriy Dema graduated from Kharkiv Aviation Institute 
in 1985, after which was involved into scientific perfor-
mance. He has several scientific publications and more 
than 20 patents and author’s certificates.
In addition to that he has several background educa-
tions: Moscow institute of patent and author’s rights; 
Courses of international financial management in Colon 
University, Germany; courses of economics and book-
keeping in Kharkiv Engineer-Economics Institute and 
courses of Commercial Law in Kharkiv Juridical Institute.
In 1989 he founded a financial-industrial group SIGMA 
and chaired it as General Director. In 1994 the financial-
industrial group SIGMA was purchased by the com-
pany SIGMA Ventures, Inc., which is part of the inter-
national investment company SigmaBleyzer Investment 
Group, where Mr. Dema has become a Vice-President, 
responsible for new businesses development and crisis 
management.

Address: Mandarin Plaza, 6, Baseyna St. 
8th floor, Kyiv, 01004, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 284-12-91 
Fax: +38 (044) 284-12-81 
Email: kiev.office@sigmableyzer.com.ua
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Андрій Гундер
Президент, 

Американська Торгівельна Палата в Україні

Андрій Гундер є президентом Американської торго-
вельної палати в Україні. Виходець із Лондона, пан 
Гундер протягом двох останніх десятиліть отримав 
репутацію провідного експерта з питань зв’язків з 
громадськістю та органами державної влади в Україні. 
Він має широкий досвід роботи в бізнесі в Україні, 
зокрема, на керівних посадах у GlaxoSmithKline та 
UMC (зараз – МТС Україна).
Пан Гундер, громадянин Великобританії, очолював 
Український Інститут у Лондоні протягом п’яти років та 
виступав постійним експертом з українського питання у 
світових ЗМІ. Протягом одного року він дав понад 100 
інтерв’ю провідним міжнародним теле- та радіокомпа-
ніям, у тому числі BBC, CNN, Sky News, Bloomberg TV, ITV, 
Al Jazeera та іншим. Він виступав з питань поточної ситу-
ації в Україні у Палатах британського Парламенту, Палаті 
Лордів, Оксфордському університеті, Лондонській школі 
економіки та Університетському коледжі Лондона.
Гундер започаткував та керував діяльністю Лондон-
ських представництв двох українських юридичних 
компаній, де також очолював практику зв’язків з дер-
жавними органами. Зазначені українські юридичні 
компанії в Лондоні слугували провідником для міжна-
родних інвесторів в економіку України.
Андрій вивчав філософію та теологію в Римі, Італія, та 
вільно володіє англійською, українською, російською 
та італійською мовами. 

Адреса: БЦ "Горизонт Парк" 
вул. Амосова, 12, 15 поверх  
м. Київ, 03680, Україна 
Тел.: +38 (044) 490-58-00  
Факс: +38 (044) 490-58-01  
E-mail: chamber@chamber.ua 
www.chamber.ua 
 

Андрей Гундер
Президент, 

Американская Торговая Палата в Украине

Андрей Гундер является президентом Американской 
торговой палаты в Украине. Выходец из Лондона, 

господин Гундер в течение двух последних десятиле-
тий получил репутацию ведущего эксперта по связям с 
общественностью и органами государственной власти 
в Украине. Он имеет обширный опыт работы в бизнесе 
в Украине, в частности, на руководящих должностях в 
GlaxoSmithKline и UMC (сейчас – МТС Украина).
Господин Гундер, гражданин Великобритании, воз-
главлял Украинский Институт в Лондоне в течение 
пяти лет и выступал постоянным экспертом по украин-
скому вопросу в мировых СМИ. В течение одного года 
он дал более 100 интервью ведущим международ-
ным теле- и радиокомпаниям, в том числе BBC, CNN, 
Sky News, Bloomberg TV, ITV, Al Jazeera и другим. Он 
выступал по вопросам текущей ситуации в Украине 
в Палатах британского Парламента, Палате Лордов, 
Оксфордском университете, Лондонской школе эко-
номики и Университетском колледже Лондона.
Гундер основал и руководил деятельностью Лондон-
ских представительств двух украинских юридических 
компаний, где также возглавлял практику связей с госу-
дарственными органами. Указанные украинские юри-
дические компании в Лондоне служили проводником 
для международных инвесторов в экономику Украины.
Андрей изучал философию и теологию в Риме, Ита-
лия, и свободно владеет английским, украинским, рус-
ским и итальянским языками.

Адрес: БЦ "Горизонт Парк" 
ул. Амосова, 12, 15 этаж 
г. Киев, 03680, Украина 
Тел.: +38 (044) 490-58-00  
Факс: +38 (044) 490-58-01  
E-mail: chamber@chamber.ua 
www.chamber.ua 

Andy Hunder
 President, 

American Chamber of Commerce in Ukraine

Andy Hunder is President of the American Chamber of 
Commerce in Ukraine. A native Londoner, Hunder has 
over the past two decades become an internationally 
recognised professional in Ukrainian Public Affairs and 
Government Relations. He is highly experienced in wor-
king with business in Ukraine and has held high-profile 
management roles at GlaxoSmithKline and at Ukrainian 
Mobile Communications (now MTS Ukraine). 
Hunder, a British citizen, served as director of the Ukrai-
nian Institute in London for five years and was a regular 
commentator on Ukrainian current affairs in the global 
media. Over one year he was interviewed live more than 
100 times on top international TV and Radio stations, 
including the BBC, CNN, Sky News, Bloomberg TV, ITV, Al 
Jazeera and others. He has spoken on Ukrainian current 
affairs issues at the Houses of Parliament, House of Lords, 
Oxford University, London School of Economics and Uni-
versity College London.
Hunder launched and managed the London representa-
tive office of 2 Ukrainian law firms he also headed up the 
Government Relations practice. The Ukrainian law firms 
in London served as conduits to service multinational cli-
ents investing in Ukraine. 
Andy studied Philosophy and Theology in Rome, Italy, 
and speaks fluent English, Ukrainian, Russian and Italian.

Adress: Horizon Park Business Center 
12, Amosova St., 15th floor 
Kyiv, 03680, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 490-58-00  
Fax: +38 (044) 490-58-01  
E-mail: chamber@chamber.ua 
www.chamber.ua
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Сергій Чернов
Голова 

Харківської обласної ради

Народився 22 серпня 1961 року.
Освіта: Харківський інститут механізації та електрифі-
кації сільського господарства імені П. Василенка (інже-
нер-механік); Харківська філія Української академії дер-
жавного управління при Президентові України (магістр 
державного управління). Доктор наук з державного 
управління. Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого. Юрист. Дійсний член Інженер-
ної академії України.
Трудова діяльність розпочалася у 1983 році з посади 
інженера. З 2006 по 2008 р. – заступник голови Харків-
ської обласної ради V скликання; 2008–2010 рр. – голова 
Харківської обласної ради V скликання. У 2010 р. обра-
ний головою Харківської обласної ради VI скликання, 
президентом Української асоціації районних та облас-
них рад. З лютого 2011 р. включений до складу делегації 
України в Конгресі місцевих та регіональних влад ради 
Європи. Представник України у Бюро CORLEAP (Кон-
ференції місцевих та регіональних влад країн Східного 
партнерства). Член Конституційної комісії.
Заслужений працівник сільського господарства України. 
Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Почес-
ний громадянин Красноградщини. Почесний громадя-
нин міста Харкова.

Адреса: вул. Сумська, 64 
м. Харків, 61200, Україна 
Тел.: +38 (057) 700-40-57 
Факс: +38 (057) 700-53-35
 

Сергей Чернов
Председатель  

Харьковского областного совета

Родился 22 августа 1961 года.
Образование: Харьковский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства имени П. Васи-
ленко (инженер-механик); Харьковский филиал Украи-
нской академии государственного управления при 
Президенте Украины (магистр государственного управ-
ления). Доктор наук по государственному управлению. 
Национальный юридический университет имени Ярос-
лава Мудрого. Юрист. Действительный член Инженер-
ной академии Украины. 
Трудовая деятельность началась в 1983 году с должно-
сти инженера. С 2006 по 2008 гг. – заместитель пред-
седателя Харьковского областного совета V созыва; 
2008–2010 гг. – Председатель Харьковского област-
ного совета V созыва. В 2010 г. избран председателем 
Харьковского областного совета VI созыва, президен-
том Украинской ассоциации районных и областных 
советов. С февраля 2011 г. включен в состав делега-
ции Украины в Конгрессе местных и региональных 
властей Совета Европы. Представитель Украины в 
Бюро CORLEAP (Конференции местных и региональ-
ных властей стран Восточного партнерства). Член Кон-
ституционной комиссии.
Заслуженный работник сельского хозяйства Украины. 
Награжден орденом "За заслуги" III степени. Почет-
ный гражданин Красноградщины. Почетный гражда-
нин города Харькова.

Адрес: ул. Сумская, 64 
г. Харьков, 61200, Украина 
Тел.: +38 (057) 700-40-57 
Факс: +38 (057) 700-53-35
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Реформування місцевого 
самоврядування в Харківській 

області: перші досягнення 
Ратифікувавши Угоду про асоціацію з Європейським 
Союзом, Україна взяла на себе обов’язок реалізувати 
комплекс системних реформ, які мають забезпечити 
перехід від застарілої постсоціалістичної моделі дер-
жавного устрою до сучасної демократичної. Децен-
тралізація – одна з ключових реформ, що мають ство-
рити умови для подальшої інтеграції до Євросоюзу, де 
стратегія зростання має бути орієнтованою на розви-
ток регіонів, які, у свою чергу, розвиватимуть розумну 
і стабільну економіку.
Розпочавши процес реформування місцевого само-
врядування і територіальної організації влади на 
принципах субсидіарності та децентралізації влади 
з прийняття у квітні минулого року відповідної Кон-
цепції, Україна підійшла до необхідних конституційних 
змін, впровадивши низку важливих перетворень. 
Першою стала бюджетна децентралізація, завдяки 
якій відбулося істотне зростання місцевих бюджетів. 
За перше півріччя 2015 року доходи місцевих бюдже-
тів у співвідношенні до минулих збільшилися на 37,7%, 
або на 12,2 млрд грн, та склали 44,6 млрд грн. 
У Харківській області за січень-червень поточного 
року об’єм загального фонду зведеного бюджету (з 
урахуванням трансфертів з державного бюджету) зріс 
на 2,2 млрд грн, або на 37,7%, порівняно з аналогіч-
ним періодом минулого року. Додатково регіональна 

скарбниця отримала за рахунок власних доходів 
близько 1 млрд грн. Доходів місцевих бюджетів (без 
урахування трансфертів з державного бюджету) отри-
мано 3,07 млрд грн. Перевиконання плану становило 
467,5 млн грн. Порівняно з минулим роком надхо-
дження за перше півріччя 2015 року збільшилися на 
683,6 млн грн, або на 28,7%. Надходження від нових 
видів податків після реформи є такими: акцизний 
податок від реалізації суб’єктами господарювання під-
акцизних товарів – 200,1 млн грн (річний план – 330 
млн грн); податок на майно – 499,0 млн грн (річний 
план – 862,4 млн грн).
Органи місцевого самоврядування разом із грома-
дами отримали кошти, які можуть самостійно викорис-
товувати на пріоритетні для своїх територій напрямки.
Інша проблема в тому, що дрібні громади, навіть отри-
мавши такі бюджетні можливості, не здатні акумулю-
вати необхідну суму коштів, щоб розпочати той чи 
інший проект та довести його до завершення. 
Як відомо, на момент початку реформи в Україні 
понад половина з 12 тис. територіальних громад мали 
населення не більше 3 тис. осіб, де у майже 5 тис. гро-
мад населення було менше 1 тис. осіб, а приблизно в 
1 тис. громад населення не досягало й 500 осіб. Майже 
500 громад на 90% утримуються за рахунок держав-
ного бюджету. В таких громадах неможливо утворити 
ані виконавчі органи, ані комунальні підприємства, 
ані взагалі здійснювати ефективне самоврядування та 
забезпечувати розвиток територій.
Тож наступне, на що треба звертати увагу, процес 
укрупнення громад, який розпочався з прийнят-
тям Закону про добровільне об’єднання територіа- 
льних громад.
Тому, які б дискусії не точилися навколо Закону про 
добровільне об’єднання громад та методів його реалі-
зації, суспільство має усвідомити, що без укрупнення 
громад як первинної ланки місцевого самовряду-
вання реформа не відбудеться, а депресивність сіль-
ських територій так і залишиться одним із найбільш 
вразливих аспектів державного будівництва в Україні. 
За даними Мінрегіону, станом на 1 серпня близько 200 
майбутніх перспективних громад прийняли рішення 
про об’єднання. До складу цих громад увійдуть зага-
лом більше тисячі суміжних територіальних громад.
18 червня Харківська обласна рада затвердила Пер-
спективний план формування територій, відпо-
відно до якого нинішні 459 громад області планують 
об’єднатися у 59. Звісно ця цифра не остаточна і змі-
нюватиметься в процесі подальшої роботи, передусім, 
відповідно до ініціатив самих громад.
Важливо, що місцеве самоврядування поступово 
отримує належні матеріальні та фінансові ресурси, на 
необхідності чого неодноразово наголошували екс-
перти, а створення укрупнених, спроможних громад 
дозволить в управлінні територіями втілити принцип 
субсидіарності, що відповідає Європейській хартії міс-
цевого самоврядування.
Це нові можливості для залучення інвесторів, ефек-
тивного, взаємовигідного партнерства між владою та 
бізнесом, переходу від короткострокового до серед-
ньо- і довгострокового планування розвитку терито-
рій, запровадження нового проектного підходу, під-
контрольного громаді.
Щоб забезпечити необхідні умови для соціально-еко-
номічного розвитку в цих нових умовах, Харківська 
обласна рада вже в березні 2015 року затвердила 
Стратегію розвитку Харківської області на період до 

Sergii Chernov
Head  

of Kharkiv Regional Council

Born on August 22, 1961.
Education: Kharkiv institute of mechanization and elec-
trification of agriculture named after P.Vasylenko (engi-
neer-mechanic); Kharkiv branch of Ukrainian Academy 
for Public Administration at the Ukrainian President 
(Master of Public Administration). Doctor of Science 
(Public administration). National Law University named 
after Yaroslav Mudryi. A lawyer. Full member of Ukrai-
nian Engineering Academy. 
Labor performance started in 1983 from the position of 
an engineer. In the period 2003–2008 – Dep. Head of 
Kharkiv Regional Council of the 5th calling; 2008–2010 – 
Head of Kharkiv Regional Council of the 5th calling. In 
2010 was elected Head of Kharkiv Regional Council of the 
6th calling, President of Ukrainian association of rayon and 
regional councils. Since February 2011 has been included 
into the Ukrainian delegation to the Congress if local and 
regional governments of the Council of Europe. Ukrai-
nian representative in CORLEAP (Conference for regional 
and local authorities for the eastern partnership) bureau. 
Member of the Constitutional commission.
Honored employee of Ukrainian agriculture. Awarded 
with the Order of Merit, 3rd degree. Honored citizen of 
Krasnograd region. Honored citizen of Kharkiv city.

Address: 64, Sumska St. 
Kharkiv, 61200, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 700 40 57 
Fax: +38 (057) 700 53 35
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2020 року. В документі здійснено оцінку потенціалу 
соціально-економічного розвитку області; проведено 
SWOT-аналіз Харківської області: з'ясовано порів-
няльні переваги, виклики і ризики розвитку області; 
визначено стратегічні пріоритети розвитку області: 
стратегічні, операційні цілі та завдання, а також сцена-
рії розвитку Харківської області.
У червні Харківська обласна рада затвердила План 
заходів на 2015–2017 роки з реалізації Стратегії, який 
є першим комплексом програм і проектів, скерова-
них на досягнення стратегічних і операційних цілей 
Стратегії у середньостроковій перспективі. План реа-
лізації засновано на ідеях проектів, поданих у період 
з 13.03.2015 по 17.04.2015 усіма зацікавленими орга-
нізаціями. Було подано понад 500 ідей-проектів. Ці 
ідеї-проекти згруповані у 3 програми, які повністю 
відповідають стратегічним цілям Стратегії. Наявність 
ідей-проектів у Плані реалізації дозволить заявникам 
подавати проекти та здійснювати участь у конкурсних 
відборах проектів та матимуть можливість отримати 
фінансування у 2015–2017 роках.
Завершенням першого етапу децентралізації влади в 
Україні має стати внесення змін до Конституції в час-
тині місцевого самоврядування, щоб на рівні Осно-
вного закону задовольнити вимоги суспільства і дати 
адекватні відповіді на глобальні виклики.

Важливо, що в проекті змін до Конституції, схвалених 
Венеціанською комісією і погоджених Конституцій-
ним Судом, основоположними визначено такі прин-
ципи адміністративно-територіального устрою, як 
децентралізація влади, повсюдність і спроможність 
місцевого самоврядування. Первинною одиницею 
трирівневої системи адміністративно-територіаль-
ного устрою визначено громаду, за нею – райони та 
регіони. Визначено матеріальну і фінансову основу 
місцевого самоврядування, при цьому, що важливо, 
гарантується відповідність фінансових ресурсів обсягу 
повноважень органів місцевого самоврядування. 
Обласні та районні ради нарешті отримують право 
формувати власні виконавчі органи.
Прийняття Верховною Радою змін до Конституції має 
закріпити децентралізовану модель управління як 
один із основоположних принципів вітчизняного дер-
жавного будівництва.
Децентралізація, розпочата в Україні, вже показала 
нові перспективні шляхи розвитку громад і регіону в 
цілому, але успіх такої масштабної реформи залежить 
від напруженої роботи на місцях, взаєморозуміння і 
взаємодії влади, бізнесу і громадськості на принципах 
партнерства і відповідальності.
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Колін Меддок
Керівник проекту ЄС "Підтримка політики  

регіонального розвитку України" 

За свої двадцять п'ять років професійного досвіду, 
Колін успішно реалізував низку проектів з регіональ-
ного розвитку та дотичних сфер. Колін консультував 
більшість урядів країн "Східного партнерства" ЄС з 
питань управління регіональним розвитком, роз-
витку спроможності ЦОВВ щодо управління регіо-
нальним розвитком, розробки і реалізації програм/
проектів регіонального розвитку, транскордонного 
співробітництва, координації донорів, роботи з бене-
фіціарами, а також моніторингу та оцінки проектів 
для ЄС та інших донорів.
Колін має великий досвід консультування з питань 
регіонального розвитку в Україні, де він був залучений 
у проекти технічної допомоги, які фінансувалися ЄС, 
Світовим банком, Канадським агентством міжнарод-
ного розвитку, іншими донорами. Колін має значний 
досвід управління усіма етапами проектного циклу 
відповідно до методології ЄС. Колін отримав ступінь 
магістра бізнес адміністрації в Університеті МакГіл, 
Квебек, Канада, а також ступінь бакалавра в Універси-
теті Святої Мері, Халіфакс, Канада. Він вільно володіє 
англійською і французькою мовами.

Адреса: вул. В. Житомирська, 8/14, офіс 13 
м. Київ, 01001, Україна 
Тел.: +38 (044) 278-50-83 
E-mail: colin.maddock@surdp.eu 
www.surdp.eu

Колин Мэддок
Руководитель проекта ЕС "Поддержка  

политики регионального развития Украины"

 За свои двадцать пять лет профессионального опыта, 
Колин успешно реализовал ряд проектов по регио-
нальному развитию и смежных сфер. Колин консуль-
тировал большинство правительств стран "Восточного 
партнерства" ЕС по вопросам управления региональ-
ным развитием, развития способности ЦОИВ по управ-
лению региональным развитием, разработки и реали-
зации программ/проектов регионального развития, 
трансграничного сотрудничества, координации доно-
ров, работы с бенефициарами, а также мониторинга и 
оценки проектов для ЕС и других доноров.
Колин имеет большой опыт консультирования по 
вопросам регионального развития в Украине, где он 
был вовлечен в проекты технической помощи, кото-
рые финансировались ЕС, Всемирным банком, Канад-
ским агентством международного развития, другими 
донорами. Колин имеет значительный опыт управле-
ния всеми этапами проектного цикла в соответствии 
с методологией ЕС. Колин получил степень магистра 
бизнес администрации в Университете МакГил, Кве-
бек, Канада, а также степень бакалавра в Универси-
тете Святой Мэри, Халифакс, Канада. Он свободно 
владеет английским и французским языками. 

Адрес: ул. Б. Житомирская, 8/14, офис 13 
г. Киев, 01001, Украина 
Тел.: +38 (044) 278-50-83 
E-mail: colin.maddock@surdp.eu 
www.surdp.eu
 

Colin Maddock
Team Leader, the EU Project "Support 

to Ukraine's Regional Development Policy"

During his twenty-five years of professional experience, 
Colin has successfully implemented a number of projects 
on regional development and related areas. Colin has 
advised most of the governments of the "Eastern Partner-
ship" of the EU on the management of regional develop-
ment, CEB capacity development on regional development 
management, development and implementation of pro-
grams/projects of regional development, cross-border co-
operation, donor coordination, work with beneficiaries, and 
monitoring and evaluation of projects EU and other donors.
Colin has great advising experience on regional devel-
opment in Ukraine, where he was involved in technical 
assistance projects funded by the EU, the World Bank, the 
Canadian International Development Agency and other 
donors. Colin has extensive experience in managing all 
phases of the project cycle in accordance with EU meth-
odology. Colin received a Master of Business Administra-
tion at the University of McGill, Quebec, Canada, and a 
bachelor's degree at the University of St. Mary, Halifax, 
Canada. He is fluent in English and French.

Address: 8/14, Velyka Zhytomyrska St., office 13 
Kyiv, 01001, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 278-50-83 
E-mail: colin.maddock@surdp.eu 
www.surdp.eu
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Янтомас Хімстра
Директор Представництва ПРООН в Україні 

Працює на посаді Директора Представництва Про-
грами розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) 
в Україні з 8 червня 2015 року. Має 20-річний прак-
тичний досвід роботи менеджера у галузі розвитку 
ПРООН. Протягом цього часу він працював у дев'яти 
країнах світу, зокрема Палестині, Боснії, Іраку і, безпо-
середньо до призначення в Україну – у Сирії. Він спе-
ціалізується на програмах допомоги в контексті кон-
флікту та пост-конфліктного врегулювання, зокрема 
на питаннях відновлення, розробки систем протидії 
конфліктам та діяльності ПРООН під час та відразу 
після гуманітарної кризи. Народився у Нідерландах, де 
він отримав ступінь магістра в галузі економіки роз-
витку в 1989 році.

Адреса: вул. Кловський узвіз, 1 
м. Київ, 01021, Україна 
Тел.: +38 (044) 253-93-63 
Факс.: +38 044 253-26-07  
www.ua.undp.org 

Янтомас Химстра
Директор Представительства ПРООН в Украине 

Работает на должности Директора Представительства 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН) в Украине с 8 июня 2015 года. Имеет 
20-летний практический опыт работы менеджера в 
области развития ПРООН. В течение этого времени 
он работал в девяти странах мира, в частности Палес-
тине, Боснии, Ираке и, непосредственно до назна-
чения в Украине – в Сирии. Он специализируется на 
программах помощи в контексте конфликта и пост-
конфликтного урегулирования, в частности на вопро-
сах восстановления, разработки систем противодей-
ствия конфликтов и деятельности ПРООН при и сразу 
после гуманитарного кризиса. Родился в Нидерландах, 
где он получил степень магистра в области экономики 
развития в 1989 году.

Адрес: ул. Кловский спуск, 1 
г. Киев, 01021, Украина 
Тел.: +38 (044) 253-93-63 
Факс.: +38 (044) 253-26-07  
www.ua.undp.org 
 

Janthomas Hiemstra
UNDP Country Director 

Has assumed his duties of UNDP Country Director in 
Ukraine on 8 June, 2015. He has been a development 
advocate, practitioner and manager for the United 
Nations Development Programme for 20 years, served 
in nine duty stations among which Palestine, Bosnia, Iraq 
and the previous one- Syria. He is a specialist in con-
flict programming and post-conflict transition, focusing 
on resilience and (early) recovery, positioning UNDP in 
humanitarian crises. 
From the Netherlands, holds a Master degree in Develop-
ment Economics (1989).

Adress: 1, Klovskyi Uzviz St. 
Kyiv, 01021, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 253-9363 
Fax.: +38 (044) 253-2607  
www.ua.undp.org
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Investing in Ukraine in a context 
of Reforms and Decentralization: 

Challenges and Opportunities
Ukraine is undergoing a period of unprecedented 
changes. Recent developments over the past one and a 
half years have resulted in threats to the overall stability 
and territorial integrity of the country. At the same time, 
recent changes have brought extraordinary opportuni-
ties. These opportunities are conditional on the ability of 
Ukraine to adapt to a new set of challenges, to new global 
and regional dynamics, to a new regulatory framework 
and, most of all, new expectations by its own citizens, 
in particular the young generation. For investors, all will 
depend on the quality of the rule of law, the degree to 
which corruption can be reduced or even eliminated, and 
the ability of the bureaucracy to provide a favorable envi-
ronment for businesses. Major investments also need to 
be made by the public sector in view of upgrading infra-
structure and keeping up with European standards. 
It is useful and symbolic to have this discussion in Kharkiv, 
upon invitation by the Regional Administration, as it will 
be the regions and the local governments that will play 
the crucial role in implementing the various reforms 
spearheaded by the central government, and that will 
need to provide the conditions for a conducive business 
climate and investment opportunities. 
UNDP is committed to assist Ukraine, its governance 
institutions at the central, subnational and local level, its 
civil society as well as its citizens, to address these chal-
lenges and emerge from the current crisis not only as a 
united, stable and safe country that provides a high stan-
dard of living, and can also live up to its potential as a 
regional leader. In doing so, UNDP has itself adapted its 
programme to the changing circumstances, and is set to 
offering a focused, effective and coherent range of sup-
port activities in line with our human development para-
digm. Over more than 20 years, we have built up strong 
partnerships and deep knowledge throughout Ukraine, 
in particular at te level of communities through our com-
munity based approach. At the present time and the 
foreseeable future, we offer this support in the form of 
three major lines of programmatic interventions – the 
support of reforms aimed at democratic governance 
and socially inclusive growth, the support of a green and 
clean Ukraine, and support to meeting the challenges of 
recovery and peacebuilding. 
One of the major new elements of change in Ukraine, 
which affects all of these programmatic areas, is the rede-
signed structure of the state and re-allocation of powers 
and responsibilities that is most often summarized by the 
terms "decentralization" and "local government reform" 
The passing of constitutional amendments represents 
the culmination of a process of legislative reform which is 
not only one of the priorities of the post-Maidan gover-
nment, but really has been one of the long-standing 
reform challenges of the post-Soviet period for Ukraine 
as an independent state. It is also one of the prerequisites 
for Ukraine’s joining of the European economic and legal 
space. For the past 20 years, experts and politicians have 
been struggling with the question of how to redesign the 
basic framework for governance at the local level. The 
legislative and constitutional changes just adopted now 
allow Ukraine to open a new chapter in this regard. At the 
same time, these changes only represent the beginning 
of an arduous process of implementing these governance 
reforms, and in making them work for the benefit of citi-
zens and businesses alike. 

The decentralization process foresees the empower-
ment of local and regional authorities to take decisions 
that affect them by themselves, within the national legal 
framework but adjusted to the needs and local specifici-
ties in the spirit of subsidiarity. This principle has since 
long become the mainstay of local and regional devel-
opment around Europe. It is the genuine enabling of 
local communities and regions to steer the process of 
development that has been one of the biggest histori-
cal achievements of European integration. More than half 
of the EU’s budget is allocated for regional development. 
In Ukraine, regional governments, which will henceforth 
be elected by and accountable to local communities, will 
increasingly play a leading role in smart regional plan-
ning, partnering with investors and international finance 
instruments in promoting economic development, pro-
viding effective services to citizens and protecting the 
local natural environment and cultural heritage. 
Already, over the past year, financial resources available 
to local and regional governments have increased sig-
nificantly. With increased powers, of course, also comes 
increased responsibility. This has to go hand in hand with 
accountability mechanisms, both political through regu-
lar, free and fair elections, but also through legal account-
ability mechanisms ensuring good governance as well 
as public participation in decision-making. The upcom-
ing elections for local and regional bodies in October 
will already be a test of the new system in place, and will 
provide a new impetus for people-oriented governance 
throughout the country. 
The implications of decentralization reform on regions, 
rayons, cities and villages of Ukraine have yet to be 
fully understood. The process of implementing these 
changes will take many years, and will require sustained 
efforts not only by state authorities at all levels, but also 
Ukraine’s international friends and advisors. Plans need 
to be worked out for how to organize the processes of 
amalgamation of local communities, transforming old-
fashioned bureaucracies into accountable and service-
oriented offices, and a myriad of laws and regulations 
need to be adjusted. Also mindsets will need to change. 
Whereas in the past, blaming Kyiv or the central govern-
ment’s representatives in the oblasts was a convenient 
excuse for insufficient resources, mismanagement and 
all kinds of inadequacies, in the future local and regional 
authorities of local self-governance will be accountable 
to their respective electorates. This will fundamentally 
alter the dynamics of governance across the country. And 
of course, this will also have significant effects on how 
we conceptualize social and economic development in 
Ukraine, including the investment climate. 
This is why supporting regional and local governments in 
the complex processes of amalgamation, structural and 
administrative reform will constitute one of the major 
strands of UNDP’s work in Ukraine in the coming years. 
We will be doing that with a focus on service delivery, 
transparency and participation, as well as highlighting the 
needs of the most marginalized and vulnerable commu-
nities. In Donetsk and Lugansk regions, where the oblast 
authorities have to face the additional challenges of hav-
ing been displaced from their original headquarters and 
having lost large numbers of staff and other resources, 
we are already assisting regional authorities in revising 
their regional development strategies in light of recovery 
needs, but also following a more inclusive and participa-
tory process than ever before. We are confident that this 
will provide a good basis for credibly identifying oppor-
tunities, including for investment, at a time when hope for 
a better future is dearly needed. 
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Вільям Томпсон
Головний радник, Директорат з питань  

державного управління та територіального  
розвитку, Організація економічного  
співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

Вільям Томпсон є старшим радником у Відділі політики 
регіонального розвитку ОЕСР, до цього провівши сім 
років в якості старшого економіста в економічному 
відділі ОЕСР. Він є автором чотирьох книг з політичної 
економії та політичної історії, а також численних 
статей і глав. Він був провідним автором чотирьох 
економічних досліджень ОЕСР, в тому числі і 
економічного огляду ОЕСР України в 2007, а з 2010 
року провів ряд досліджень ОЕСР з регіонального 
та міського розвитку, в тому числі огляд місцевої 
політики Мексики та Китаю, а також Територіальний 
огляд України в 2014 році. Він має ступінь бакалавра 
та магістра університету Еморі і докторську ступінь 
Оксфордського університету.

Адреса: вул. Андре Паскаля, 2  
Париж, 75775, Франція 
Тел.: +3 (314) 524-15-76 
E-mail: william.tompson@oecd.org 

Уильям Томпсон
Главный советник, Директорат по вопросам  

государственного управления и территориаль-
ного развития, Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР)

Уильям Томпсон является старшим советником в 
Отделе политики регионального развития ОЭСР, до 
этого проведя семь лет в качестве старшего эконо-
миста в экономическом отделе ОЭСР. Он является 
автором четырех книг по политической экономии и 
политической истории, а также многочисленных ста-
тей и глав. Он был ведущим автором четырех эконо-
мических исследований ОЭСР, в том числе и экономи-
ческого обзора ОЭСР Украины в 2007, а с 2010 года 
провел ряд исследований ОЭСР по региональному 
и городскому развитию, в том числе обзор местной 
политики Мексики и Китая, а также Территориальный 
обзор Украины в 2014 году. Он имеет степень бака-
лавра и магистра университета Эмори и докторскую 
степень Оксфордского университета.

Адрес: ул. Андре Паскаля, 2,  
Париж, 75775, Франция 
Тел.: +3 (314) 524-15-76 
E-mail: william.tompson@oecd.org 
 

William Tompson
Senior Counsellor in the Regional Development 

Policy Division of the OECD

William Tompson is Senior Counsellor in the Regional 
Development Policy Division of the OECD, having 
previously spent seven years as a Senior Economist in the 
OECD Economics Department. He is the author of four 
books on political economy and political history, as well as 
numerous articles and chapters. He was a leading author 
for four OECD Economic Surveys, including the 2007 
OECD Economic Survey of Ukraine, and, since 2010, he 
has led a number of OECD studies of regional and urban 
development, including Urban Policy Reviews of Mexico 
and China and the 2014 Territorial Review of Ukraine. He 
holds BA and MA degrees from Emory University and a 
doctorate from the University of Oxford.

Address: 2, rue André Pascal  
Paris Cedex 16 – 75775 
Tel.: +3 (314) 524-15-76 
E-mail: william.tompson@oecd.org 
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Майкл Ральф
Радник, Генеральний директорат  

Європейської комісії з питань політики  
регіонального та міського розвитку

Майкл є постійним представником Європейської 
Комісії в Брюсселі, де займає посаду радника заступ-
ника Генерального Директора з впровадження у Гене-
ральному Директораті з питань регіональної та міської 
політики.
Він працював по тематичним та територіальним 
питанням з 2011 року, та його теперішні обов’язки 
також включають в себе регіональну політику в кра-
їнах-сусідах ЄС.
На попередніх посадах він був залучений до питань 
підготовки до вступу в ЄС та фондів регіональної полі-
тики у Чеській Республіці та Польщі.
Він був членом Кабінету пана Владіміра Шпідли, Комі-
сара ЄС по зайнятості та соціальним питанням, з кінця 
2004 до початку 2010 року.

Адреса: Авеню де Тервюрен, 41 
м. Брюссель, Б-1040, Бельгія 
Fax: (32-2) 296-60-03 
E-mail: regio-info@ec.europa.eu 
www.ec.europa.eu/regional_policy/index_en.html 

Майкл Ральф
Советник, Генеральный директорат  

Европейской комиссии по вопросам  
политики регионального и городского развития

Майкл является постоянным представителем Евро-
пейской Комиссии в Брюсселе, где он занимает долж-
ность советника заместителя Генерального Директора 
по внедрению в Генеральном Директорате по вопро-
сам региональной и городской политики.
Он работал по тематическим и территориальным 
вопросам с 2011 года, и его теперешние обязанности 
включают в себя региональную политику в странах-
соседях ЕС.
На прежних должностях он был задействован к вопро-
сам подготовки к вступлению в ЕС, и фондов регио-
нальной политики в Чешской Республике и Польше.
Он был членом Кабинета г-на Владимира Шпидлы, 
Комиссара ЕС по трудоустройству и социальным 
вопросам, с конца 2004 года по начало 2010 года.

Адрес: Авеню де Тервюрен, 41 
г. Брюссель, Б-1040, Бельгия 
Fax: (32-2) 296-60-03 
E-mail: regio-info@ec.europa.eu 
www.ec.europa.eu/regional_policy/index_en.html
 

Michael Ralph
Adviser to the Deputy Director General for 

Implementation, Directorate – General for Regional 
and Urban Policy, European Commission

Michael is a permanent official of the European 
Commission in Brussels, where he is Adviser to the Deputy 
Director General for Implementation in the Directorate 
General for Regional and Urban Policy.
He has been working on thematic and territorial issues 
since 2011, and his current responsibilities also include 
regional policy in neighbourhood countries.
His previous positions included responsibilities for EU 
pre-accession and regional policy funds in the Czech 
Republic and Poland.
He was Member of Cabinet of Mr Vladimir Spidla, EU 
Commissioner for Employment and Social Affairs, from 
late 2004 to early 2010.

Address: 41, Avenue de Tervuren  
Brussels B-1040, Belgium 
Fax: (32-2) 296-60-03 
E-mail: regio-info@ec.europa.eu 
www.ec.europa.eu/regional_policy/index_en.html
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EU Regional Policy
Regional policy is a long-standing policy area within 
the EU. Contributing to economic, social and territorial 
cohesion and reducing regional disparities are among its 
main objectives. A number of lessons can be drawn from 
this experience which may be of relevance elsewhere, 
including in Ukraine.
A key feature of the policy is its multiannual program-
ming, which provides a stable medium term strategic 
and budgetary framework for financed investments.
All EU regions are covered by the policy, although they 
are categorised according to their level of development, 
expressed in GDP compared to the EU average. The level 
of financial support varies accordingly, with the greatest 
intensity being in less developed regions, where the 
needs are greatest.
Modern EU regional policy is understood as an invest-
ment policy contributing to economic, social and ter-
ritorial development, as well as to the enhancement of 
growth, jobs and competitiveness, especially at the sub-
national level.
Regions should design and implement their programmes 
on the basis of an appraisal of their current situation, 
including a SWOT analysis, leading to definition of the 
most important priorities on which investments should 
focus. The expected results to be achieved within the 
given time horizon should also be set out. To be effec-
tive, investments should be part of a pre-existing strate-
gic framework, rather than be one-off projects.
The linkage between the regional, national and EU levels 
is a key element of the policy. In the EU context, a single 
overarching strategic document is negotiated between 
the Commission and each Member State, reflecting the 
strategic priorities of the EU and national levels. This out-
lines the contribution of each operational programme, 
to their achievement. The priorities of the EU Europe 
2020 Strategy for Growth and Jobs is the basis for pro-
grammes of the 2014-2020 period.
Experience has shown that an appropriate balance 
needs to be struck between infrastructure, such as for 

transport, and other types of investments. Depend-
ing on their development level,regions are increasingly 
required to concentrate financial resources on areas of 
importance for growth and jobs and meeting EU climate 
goals, such as innovation, ICT, support of SME’s, energy 
efficiency and renewable energies.
Integrated approaches are necessary for achieving policy 
objectives. For instance, in order to promote employ-
ment, skills enhancement of the workforce needs to go 
hand in hand with business support, notably SME’s. An 
integrated approach with other territorial instruments, 
such as rural development, is also essential.
In recent years, greater emphasis has been given within 
the policy to the urban dimension, in particular the need 
for sustainable urban development. This reflects the key 
role of cities in responding to economic, social and envi-
ronmental challenges.
A number of important lessons can also be learnt from 
the governance principles of the policy. For instance, in 
accordance with multi-level governance and the part-
nership principle, different government levels, economic 
and social partners, as well as representatives of civil 
society should be involved in all stages of the program-
ming cycle. Such stakeholder involvement enhances the 
selection and design of those actions which are in line 
with real needs on the ground as well as the sense of 
ownership of the policy.
Good governance is a prerequisite for efficient and 
effective implementation of the policy. This means, for 
instance, the existence of a stable, skilled public admin-
istration to manage the policy, possessing adequate 
capacity, notably for the design and implementation of 
complex projects or the organisation of transparent pub-
lic procurement procedures.
Increased attention has been given in the recent devel-
opment of the policy as to how the results achieved 
through the policy can be better determined, either 
qualitatively or quantitively. Intensive technical work has 
been undertaken, in particular in further developing indi-
cators both for monitoring performance and for evaluat-
ing these results.
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Ірина Озимок 
Керівник Програми Місцевого економічного 
розвитку Western NIS Enterprise Fund (Wnisef) 

Ірина координує програму місцевого економічного 
розвитку фонду, в рамках якої Wnisef підтримав низку 
проектів, зокрема Систему електронних державних 
закупівель Прозорро, Першу Українську літню школу 
(у 2015 у м. Краматорськ), школу урбаністики, проект 
Відкритий Суд, розвиток малого підприємництва та 
проекти в агро секторі, та ін. Раніше Ірина працювала 
у Французькому агентстві міжнародної технічної допо-
моги при Міністерстві фінансів Франції, яке забезпечу-
вало міжурядове співробітництво між двома країнами 
на національному та регіональному рівнях в сфері 
державних фінансів, аудиту, реформи держслужби, 
енергоефективності, транспорту. 
Вона є одним з членів Ініціативи Професійний Уряд, 
яка згуртувала випускників іноземних університетів 
задля підтримки реформ. Ірина провела дослідження 
ролі випускників з іноземними дипломами, як аген-
тів змін в Україні, результати якого було передано 
команді реформаторів в Адміністрації Президента. 
Вона активно підтримує Міністерство аграрної полі-
тики та Міністерство економічного розвитку в здій-
сненні реформ. 
Магістр поглиблених європейських студій універси-
тету Коледж Європи (Варшава), Ірина викладала полі-
тику європейської інтеграції в Національній академії 
державного управління, де робила своє дисертаційне 
дослідження.

Адреса: вул. Миколи Раєвського, 4  
м. Київ, 01042, Україна 
Тел.: +38 (044) 490-55-80  
Факс: +38 (044) 490-55-89  
Моб. тел.: +38 (050) 315-01-93  
E-mail: iozymok@wnisef.org 
www.wnisef.org

Ирина Озимок
Руководитель Программы  

местного экономического развития  
Western NIS Enterprise Fund (Wnisef)

Ирина координирует программу местного экономиче-
ского развития фонда, в рамках которой Wnisef поддер-
жал ряд проектов, в частности Систему электронных 
государственных закупок Прозорро, Первую Украин-
скую летнюю школу (в 2015 в г. Краматорск), школу 
урбанистики, проект Открытый Суд, развитие малого 
предпринимательства и проекты в агро секторе и др. 
Ранее Ирина работала во Французском агентстве меж-
дународной технической помощи при Министерстве 
финансов Франции, которое обеспечивало межправи-
тельственное сотрудничество между двумя страна на 
национальном и региональном уровнях в сфере госу-
дарственных финансов, аудита, реформы госслужбы, 
энергоэффективности, транспорта.
Она является одним из членов Инициативы Про-
фессиональный Правительство, которая сплотила 
выпускников иностранных университетов для под-
держки реформ. Ирина провела исследование роли 
выпускников с иностранными дипломами, как аген-
тов изменений в Украине, результаты которого были 
переданы команде реформаторов в Администрации 
Президента. Она активно поддерживает Министер-
ство аграрной политики и Министерство экономиче-
ского развития в осуществлении реформ.
Магистр углубленных европейских студий универси-
тета Колледж Европы (Варшава), Ирина преподавала 
политики европейской интеграции в Национальной 
академии государственного управления, где делала 
свое диссертационное исследование.

Адрес: ул. Николая Раевського, 4  
г. Киев, 01042, Украина 
Тел.: +38 (044) 490-55-80  
Факс: +38 (044) 490-55-89  
Моб. тел.: +38 (050) 315-01-93  
E-mail: iozymok@wnisef.org 
www.wnisef.org
 

Iryna Ozymok 
Local Economic Development Program Manager 

Western NIS Enterprise Fund (Wnisef) 

Iryna is currently managing the LED program and sup-
porting various development projects in Ukraine, such 
as e-public procurement system ProZorro, 1st Ukrainian 
Summer School (in Kramatorsk in 2015), CANactions 
School of Urban Studies, Open Courts initiative, SMEs 
development, agro sector projects, etc. Previously, she 
has been working in French technical cooperation agency 
within the Ministry of Finance of France ensuring an inter-
ministerial cooperation with Ukraine in public finance, 
audit, public administration reform, energy efficiency, 
transport at central and regional level. 
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She became one of the members of Professional Govern-
ment Initiative based on alumni associations of foreign 
universities aiming to support reform process. She real-
ized a study on the role of western educated Ukrainians 
as agents of change in Ukraine that has been transmitted 
to the reform team in Presidential Administration. She is 
supporting the MoEDT and the Ministry of Agrarian Pol-
icy in reforms implementation and donor coordination. 
M.A. in Advanced European Studies in the College of 
Europe (Warsaw, Poland), she was also lecturing at the 
National Academy of Public Administration of Ukraine 
where she was doing her PhD research. 

Adress: 4, Mykoly Rayevskoho St. 
Kyiv, 01042, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 490-55-80  
Fax: +38( 044) 490-55-89  
Cell: +38 (050) 315-01-93  
E-mail: iozymok@wnisef.org 
www.wnisef.org
 

Тези виступу
В умовах економічних та безпекових ризиків, з якими 
сьогодні зіштовхується Україна, розвиток регіонів є 
одним з пріоритетів державної політики децентралі-
зації. Стратегія 2020 передбачає збільшення частки 
коштів місцевих бюджетів у загальнодержавному 
бюджеті до 65%, а також ріст іноземних інвестицій, які 
сягатимуть US $40 млрд. 
Частка працівників в малих та середніх підприєм-
ствах (МСП) в Україні порівняно висока – біля 70 %, 
що перевищує показники Польщі, Чехії, Німеччини 
та Франції (за даними 2014 року), проте внесок СМП 
у ВВП країни надзвичайно низький – лише 15%, при 
50-70% у країнах ЄС. При цьому кількість МСБ розпо-
ділена по країні нерівномірно: більша частина працює 
в найбільших містах, а їх основна спеціалізація – тор-
гівля і сфера послуг (64% компаній). 
Європейський Союз вже виділив технічну та фінан-
сову допомогу для розробки Стратегії регіонального 
розвитку України, на основі трьох ключових показни-
ків: підвищення конкурентоздатності регіонів, тери-
торіальна соціально-економічна інтеграція та ефек-
тивну державне управління регіональним розвитком. 
Фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) з травня 
2015 року розпочав Програму місцевого економіч-

ного розвитку, метою якої є пошук ефективних рішень 
для підтримки економічного потенціалу регіонів задля 
зміцнення місцевих громад та розвитку СМП, ство-
рення робочих місць та збільшення надходжень в міс-
цеві бюджети. Програма спрямована на малі проекти, 
зокрема у сфері підприємництва, сільського господар-
ства, ІТ, інновацій. 
Основними критеріями для отримання фінансування 
WNISEF (US $10 000–US $100 000 в залежності від 
впливу проекту) є:

• Вплив проекту на місцевий/регіональний розвиток 
та системне вирішення проблем 

• Реальна економічна вигода для спільноти (розви-
ток МСП, створення робочих місць, покращення 
інфраструктури, ін.)

• Довготривалість проекту (його подальший розви-
ток після закінчення фінансування фонду) 

Більше того, одним з важливих індикаторів для від-
бору проектів є різні форми партнерства між орга-
нами влади та активним громадянським суспільством 
як механізм вирішення важливих проблем. На сьо-
годні, яскравим прикладом такого проекту, який під-
тримав Wnisef, є система електронних державних заку-
півель ProZorro, завдяки якій вже вдалося зекономити  
1 млн грн, що становить в середньому – 16% еконо-
мії від планового бюджету закупівель. Цей проект був 
ініціативою волонтерів, який підтримало Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі. Поступово кількість 
міст, які переходять на систему допорогових держав-
них закупівель ProZorro, збільшується. 
У вересні ми відкриваємо першу школу урбаністики 
CANactions в Україні, учасники якої розроблятимуть 
власні соціальні трансформаційні проекти в їхніх міс-
тах, за підтримки фонду та фахової консультації орга-
нізаторів та кураторів. Більше того, ми плануємо ство-
рити платформу для спілкування активістів з міською 
владою. Саме такий підхід дасть змогу отримати най-
кращий результат. 
Для оптимізації зусиль донорів та партнерських 
організацій, Wnisef заохочує партнерства та синергії 
задля досягнення якісного результату. Так, нашими 
партнерами є Дім вільних людей, CIPE, міністерства та 
місцева влада, неурядові організації. Проект ЄС "Під-
тримка політики регіонального розвитку України" є 
важливим прикладом партнерства, адже їхня мета 
полягає у допомозі розробки стратегій розвитку ре-
гіонів, тоді як Wnisef може долучатися до конкретних 
пілотних проектів. 
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Олександр Лукашов
Керівник групи розробників Стратегії розвитку 

Харківської області на період до 2020 року

Олександр Лукашов має 15-річний досвід роботи у 
галузі стратегічного планування розвитку на регіо-
нальному та місцевому рівні. Здобувши соціологічну 
освіту в Харківському національному університеті 
імені В.Н. Каразіна, у 2000 році був запрошений до 
роботи економічним радником голови Харківської 
облдержадміністрації. Згодом працював радником 
Харківського міського голови з питань стратегічного 
розвитку міста. Один з авторів концепції входження 
Харкова до ТОП-100 глобальних міст. Депутат Харків-
ської міської ради V та VI скликань.
Восени 2014 року повернувся до роботи в Харківській 
облдержадміністрації. Виступив керівником групи 
розробників Стратегії розвитку Харківської області на 
період до 2020 року. Наразі є одним з кураторів роз-
робки та впровадження міжнародних проектів, спря-
мованих на реалізацію Стратегії та реформування 
регіональної економіки.

Адреса: 3 під., м-н Свободи, 5 
м. Харків, 61022, Україна 
Тел.: +38 (057) 705-10-41 
E-mail: alexalexlook@gmail.com  

Александр Лукашов
Руководитель группы разработчиков  

Стратегии развития Харьковской области  
на период до 2020 года

Александр Лукашов имеет 15-летний опыт работы в 
области стратегического планирования развития на 
региональном и местном уровне. Получив социо-
логическое образование в Харьковском националь-
ном университете имени В.Н. Каразина, в 2000 году 
был приглашен к работе экономическим советником 
председателя Харьковской облгосадминистрации. 
Впоследствии работал советником Харьковского 
городского головы по вопросам стратегического раз-
вития города. Один из авторов концепции вхождения 

Харькова в ТОП-100 мировых городов. Депутат Харь-
ковского городского совета V и VI созывов.
Осенью 2014 вернулся к работе в Харьковской облго-
садминистрации. Выступил руководителем группы 
разработчиков Стратегии развития Харьковской обла-
сти на период до 2020 года. Сейчас является одним из 
кураторов разработки и внедрения международных 
проектов, направленных на реализацию Стратегии и 
реформирования региональной экономики.

Адрес: 3 под., площадь Свободы, 5 
г. Харьков, 61022, Украина 
Тел.: +38 (057) 705-10-41 
E-mail: alexalexlook@gmail.com 

Oleksandr Lukashov
Leader Developers of Kharkiv region  

development strategy for the period 2020

Oleksandr Lukashov has 15 years of experience in strate-
gic planning at regional and local level. Having sociologi-
cal education at V.N. Karazin Kharkiv National University, 
in 2000 he was invited to work economic adviser to the 
head of Kharkiv Regional State Administration.
Then worked advisor to the mayor of Kharkiv on strate-
gic development. One of the authors of the concept for 
Kharkiv entering to the top 100 global cities. Deputy of 
Kharkiv City Council V and VI convocations.
In autumn 2014 he returned to work in the Kharkiv 
regional state administration. Was Team Leader Develop-
ment Strategy developers Kharkiv region until 2020. Cur-
rently, one of the curators of developing and implement-
ing international projects aimed at the implementation of 
the Strategy and reform of the regional economy.

Address: 5, Svobody squre, 3th entrance 
Kharkiv, 61022, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 705-10-41 
E-mail: alexalexlook@gmail.com

Тези виступу
В Україні вперше вибудовується система стратегічних 
документів всіх рівнів – від державного до місцевого, 
на чолі з національною стратегією "Україна – 2020". Ці 
документи відкривають шлях до побудови ефективної 
держави з ефективною економікою на основі євро-
пейської ідеології управління розвитком. Вони узго-
джуються між собою і синхронізуються з програмним 
періодом ЄС. Затверджена в березні 2015 року стра-
тегія розвитку Харківської області на період до 2020 
року входить в цю систему, знаходиться з нею в єди-
ній логіці. Це дозволяє нам претендувати на серйозні 
кошти для реалізації регіональної стратегії. Це бюдже-
тів усіх рівнів, кошти міжнародних фінансових органі-
зацій, технічної допомоги, інвестиції, а також публічно-
приватне партнерство в різних його формах.
При розробці стратегії Харківська область орієнтува-
лася на європейський досвід планування територіаль-
ного розвитку. Насамперед, це зміна підходів до про-
сторового розвитку області з використанням широких 
можливостей, закладених в Законі "Про засади дер-
жавної регіональної політики", Законі "Про добро-
вільне об'єднання територіальних громад", інших 
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законодавчих актах, спрямованих на децентралізацію 
сфери державного управління та фінансів. В інтересах 
регіону подолати ситуацію, коли Харків, займаючи 1% 
території області, концентрує левову частку бюджетних 
ресурсів, 80% капітальних і прямих іноземних інвести-
цій. І сьогодні ми чітко розуміємо, як розвивати нові 
точки конкурентоспроможності в регіоні.
Серед ключових пріоритетів – формування стійкої бази 
розвитку сільського господарства та його експортних 
можливостей, а також цілеспрямоване залучення інвес-
тицій у сферу переробки сільгосппродукції – одного 
з найбільш ефективних генераторів робочих місць на 
селі та джерел наповнення місцевих бюджетів.
Перспектива найближчих п'яти років – запуск модерні-
зації промисловості на основі досвіду регіонів Польщі, 
Чехії, Словаччини та інших східноєвропейських країн, які 
змогли реалізувати масштабні інвестиційні програми.
Сьогодні, завдяки своєчасному формуванню безпре-
цедентного за своїм обсягом і структурі держоборон-
замовлення, роль локомотива повертає собі військово-
промисловий комплекс Харківщини. В якості драйвера 
промисловості регіону бачимо розвиток кластера сіль-
госпмашинобудування. Серйозну перспективу містять 
в собі енергоефективна модернізацію виробничих 
потужностей та житлово-комунального господарства, 
а також розвиток маневрових потужностей електроге-
нерації на енергоносіях власного видобутку, зокрема, 
на альтернативних та поновлюваних джерелах енер-
гії з використанням можливостей промислових під-
приємств і наукових організацій області. Зниження 
енергоємності ВРП в півтора рази за п'ять років стане 
комплексним рішенням у сфері енергобезпеки та кон-
курентоспроможності економіки регіону.
Враховуючи сильні конкурентні позиції Харківської 
області як університетського центру національного 
масштабу, визначено потенціал та шляхи трансфор-
мації на повноцінний експортоорієнтованих сектор 
економіки регіону вищої школи і науки, а також роз-
витку такої проривний сфери, як IТ, де Харківщина вже 
займає позиції другого після Києва IT-центру України і 
першого в сфері IT-аутсорсингу.
У соціальній сфері головним викликом для Харківської 
області стала реінтеграція вимушених переселенців із 
зони АТО. На сьогоднішній день їх реальна чисель-
ність далеко перевищує 10% від постійного населення 
області. Тому реалізація конкретних проектів у цій 
сфері – наш безумовний пріоритет.
Реалізація всього комплексу ініціатив стратегії відкри-
ває перед Харківщиною перспективу становлення в 
якості одного з центрів поліцентричної системи метро-
політенських регіонів Європи. Це орієнтир розвитку 
області, здатний забезпечити конкурентоспроможність 
регіональної економіки в довгостроковій перспективи.

Тезисы выступления
В Украине впервые выстраивается система стратеги-
ческих документов всех уровней – от государствен-
ного до местного, во главе с национальной стратегией 
"Украина – 2020". Эти документы открывают путь к 
построению эффективного государства с эффектив-
ной экономикой на основе европейской идеологии 
управления развитием. Они согласуются между собой 
и синхронизируются с программным периодом ЕС. 
Утверждённая в марте 2015 года стратегия развития 
Харьковской области на период до 2020 года входит 
в эту систему, находится с ней в единой логике. Это 
позволяет нам претендовать на серьёзные средства 
для реализации региональной стратегии. Это бюд-

жеты всех уровней, средства международных финан-
совых организаций, технической помощи, инвести-
ции, а также государственно-частное партнёрство в 
различных его формах.
При разработке стратегии Харьковская область ориен-
тировалась на европейский опыт планирования тер-
риториального развития. Прежде всего, это изменение 
подходов к пространственному развитию области с 
использованием широких возможностей, заложенных 
в Законе "Об основах государственной региональной 
политики", Законе "О добровольном объединении тер-
риториальных громад", других законодательных актах, 
направленных на децентрализацию сферы государ-
ственного управления и финансов. В интересах региона 
преодолеть ситуацию, когда Харьков, занимая 1% терри-
тории области, концентрирует львиную долю бюджет-
ных ресурсов, 80% капитальных и прямых иностранных 
инвестиций. И сегодня мы чётко понимаем, как разви-
вать новые точки конкурентоспособности в регионе.
Среди ключевых приоритетов – формирование 
устойчивой базы развития сельского хозяйства и его 
экспортных возможностей, а также целенаправлен-
ное привлечение инвестиций в сферу переработки 
сельхозпродукции – одного из наиболее эффектив-
ных генераторов рабочих мест на селе и источников 
наполнения местных бюджетов.
Перспектива ближайших пяти лет – запуск модерни-
зации промышленности на основе опыта регионов 
Польши, Чехии, Словакии и других восточноевропей-
ских стран, которые смогли реализовать масштабные 
инвестиционные программы. 
Сегодня, благодаря своевременному формированию 
беспрецедентного по своему объёму и структуре 
гособоронзаказа, роль локомотива возвращает себе 
военно-промышленный комплекс Харьковщины. В 
качестве драйвера промышленности региона видим 
развитие кластера сельхозмашиностроения. Серьез-
ную перспективу заключают в себе энергоэффектив-
ная модернизацию производственных мощностей и 
жилищно-коммунального хозяйства, а также развитие 
маневровых мощностей электрогенерации на энерго-
носителях собственной добычи, в том числе, на аль-
тернативных и возобновляемых источниках энергии с 
использованием возможностей промышленных пред-
приятий и научных организаций области. Снижение 
энергоёмкости ВРП в полтора раза за пять лет станет 
комплексным решением в сфере энергобезопасности 
и конкурентоспособности экономики региона.
Учитывая сильные конкурентные позиции Харьковской 
области как университетского центра национального 
масштаба, определены потенциал и пути трансформа-
ции в полноценный экспортоориентированный сектор 
экономики региона высшей школы и науки, а также 
развития такой прорывной сферы, как IТ, где Харь-
ковщина уже занимает позиции второго после Киева 
IT-центра Украины и первого в сфере IT-аутсорсинга. 
В социальной сфере главным вызовом для Харьковской 
области стала реинтеграция вынужденных переселен-
цев из зоны АТО. На сегодняшний день их реальная 
численность далеко превышает 10% от постоянного 
населения области. Поэтому реализация конкретных 
проектов в этой сфере – наш безусловный приоритет.
Реализация всего комплекса инициатив стратегии 
открывает перед Харьковщиной перспективу станов-
ления в качестве одного из центров полицентриче-
ской системы метрополитенских регионов Европы. 
Это ориентир развития области, способный обеспе-
чить конкурентоспособность региональной эконо-
мики в долгосрочной перспективе.
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Анатолій Ткачук
Експерт проекту програми ЄС "Підтримка  

політики регіонального розвитку в Україні" 

Народний депутат України 1990–1994 років, заступник 
голови комісії з питань законодавства і законності у 
Верховній Раді України 12-го скликання. Автор багатьох 
законопроектів, що стали законами, а також цілого 
ряду публікацій з питань місцевого самоврядування, 
виборчих систем, громадянського суспільства та ста-
новлення і розвитку громадських організацій в Україні. 
З 2005 по 2008 призначений радником Президента 
України, з 2004 по 2006 керівником Головної служби 
регіональної та кадрової політики Секретаріату Пре-
зидента України. 
Працював заступником Міністра регіонального роз-
витку та будівництва України з 2008 по 2010. У 1980 
році закінчив радіотехнічний факультет Одеського 
політехнічного інституту. У 1996 році – юридичний 
факультет Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Отримав звання заслуженого 
юриста України. На даний час голова Інституту грома-
дянського суспільства.

Адреса: вул. В. Житомирська, 8/14, офіс 13 
м. Київ, 01001, Україна 
Тел.: +38 (044) 278-50-83 
E-mail: taf58@ukr.net

Анатолий Ткачук
Эксперт проекта программы ЕС "Поддержка  

политики регионального развития в Украине" 

Народный депутат Украины 1990–1994 годов, замес-
титель председателя комиссии по вопросам законо-
дательства и законности в Верховной Раде Украины 
12-го созыва. Автор многих законопроектов, ставших 
законами, а также целого ряда публикаций по вопро-
сам местного самоуправления, избирательных систем, 
гражданского общества и становления и развития 
общественных организаций в Украине.
С 2005 по 2008 года назначен советником Президента 
Украины, с 2004 по 2006 руководителем Главной 
службы региональной и кадровой политики Секрета-
риата Президента Украины.
Работал заместителем Министра регионального раз-
вития и строительства Украины с 2008 по 2010. В 1980 
году окончил радиотехнический факультет Одесского 
политехнического института. В 1996 году – юридичес-
кий факультет Киевского национального универси-
тета имени Тараса Шевченко. Получил звание заслу-
женного юриста Украины. В настоящее время глава 
Института гражданского общества.

Адрес: ул. Б. Житомирская, 8/14, офис 13 
г. Киев, 01001, Украина 
Тел.: +38 (044) 278-50-83 
Е-mail: taf58@ukr.net
 

Anatoliy Tkachuk
Expert of the EU Program  

"Support to Ukraine’s Regional Development Policy" 

Member of Parliament 1990–1994 years, deputy chairman 
of the commission on legislation and law in Verkhovna 
Rada of Ukraine of 12th convocation. The author of many 
draft laws that became laws, and a number of publications 
on local government, electoral systems, civil society and 
the formation and development of NGOs in Ukraine.
From 2005 to 2008, appointed as an Advisor to the 
President of Ukraine, from 2004 to 2006 – Head of Main 
Service on regional and personnel policy of the Secretariat 
of the President of Ukraine.
Anatoliy has worked as Deputy Minister of Regional 
Development and Construction of Ukraine from 2008 to 
2010. In 1980, he graduated from the Radio Engineering 
faculty of the Odessa Polytechnic Institute. In 1996 – the 
Law Faculty of Taras Shevchenko National University of 
Kyiv. He received the title of Honoured Lawyer of Ukraine. 
Currently chairman of the Civil Society Institute.

Address: 8/14, Velyka Zhytomyrska St., office 13 
Kyiv, 01001, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 278-50-83 
E-mail: taf58@ukr.net
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Олександр Риженко 
Голова Агентства з питань  

електронного урядування України

Освіта: Вінницький торгівельно-економічний інститут 
КНТЕУ (2009 р.), Вінницький національний технічний 
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Тези виступу
Сьогодні електронне урядування є "ключем" до 
реформ в Україні. Саме е-урядування покликане 
забезпечити нову ефективність роботи органів влади 
та нову якість обслуговування громадян та бізнесу з 
боку держави у сучасних умовах, забезпечити від-
критість та прозорість всіх державних процесів та 
залучити громадськість. Крім того, експертами Всес-
вітнього економічного форуму встановлено, що елек-
тронне урядування напряму впливає на конкуренто-
спроможність країни.
Протягом 2010–2014 років Україна втратила 33 пози-
ції у міжнародному рейтингу ООН щодо розвитку 
е-урядування. Це не припустимо. І сьогодні перед 
нами стоїть багато складних і важливих завдань.
По-перше, це запровадження електронних адміністра-
тивних послуг. Це те, що від нас дуже очікує бізнес та 
громадяни – надання доступних, прозорих, швидких, 
некорупційних адміністративних послуг, що забез-
печується шляхом надання їх в електронній формі. 
Наразі вже запроваджено ряд пілотних проектів у 
сфері будівництва та реєстрації бізнесу, земельній та 
екологічній сфері. Наразі підготовлено проект Кон-
цепції розвитку електронних послуг в Україні, яка має 
забезпечити комплексний розвиток цього напряму.
До кінця 2017 року ми повинні надавити в електро-
нній формі всі пріоритетні послуги, які визначені 
Європейським союзом як обов’язкові для країн-чле-
нів. Там визначено 20 базових напрямів. 

Електронні послуги це вершина айсбергу під назвою 
е-урядування, а тому по-друге та по-третє нам необ-
хідно забезпечити ефективну електронну взаємодію 
органів влади та зручну й безпечну електронну іден-
тифікацію юридичних та фізичних осіб. Електронна 
взаємодія має забезпечити автоматизований обмін 
електронними документами між всіма центральними 
органами влади та регіонами, а також автоматизова-
ний доступ до даних з базових реєстрів. Наразі підго-
товлено необхідний законопроект для забезпечення 
цього процесу. Розвиток електронної ідентифікації 
дозолить громадянам легко звертатись до органів 
влади через зручну технологію: електронний підпис, 
BankID (бенкайди) або навіть MobileID (мобайлайди). 
Проект Концепції розвитку електронної ідентифікації 
підготовлений та буде наданий на узгодження ЦОВВ.
По-четверте, ми повинні відкрити дані з державних 
реєстрів. Причому зробити це саме у формі відкри-
тих даних для автоматизованої обробки. Крім цілей 
відкритості, на базі цих даних бізнес може будувати 
нові якісні сервіси. У будь-якій розвиненій країні це 
велика індустрія з величезним обігом коштів. Ви зна-
єте, що нещодавно був прийнятий відповідний Закон 
України. Наразі підготовлено проект Постанови КМУ, 
якою буде затверджено порядок оприлюднення таких 
даних та перелік реєстрів для відкриття.
Це чотири пріоритетні напрями, які повинні забезпе-
чити комплексний розвиток електронного урядування 
в країні, підвищення нашої конкурентоспроможності 
та інвестиційної привабливості.
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Національна стратегія електронної 
ідентифікації в Україні

Впровадження сучасних засобів та схем електронної 
ідентифікації в Україні із забезпеченням високого 
рівня гарантій електронної ідентифікації, відкриває 
можливості для громадян України на новому якіс-
ному рівні здійснювати взаємодію з державними та 
місцевими органами влади та отримувати електронні 
адміністративні послуги, що являє собою одним із 
основних завдань для Уряду України у впровадженні 
електронного урядування.
Обраний державою курс на євроінтеграцію одно-
значно передбачає таке впровадження у відповідності 
до нормативних актів, стандартів та процедур, прий-
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нятих в країнах Європейського Союзу. Тому впрова-
дження сучасних засобів та схем електронної іденти-
фікації потребує детального аналізу різних аспектів 
стану та трендів галузі як в Україні, так і в державах-
членах Європейського Союзу.
Місія Стратегії – побудова такої інфраструктури елек-
тронної ідентифікації в Україні, завдяки якій громадяни 
можуть безперешкодно отримувати доступ до інфор-
мації та он-лайн послуги з різних джерел – урядових, 
приватних, від інших фізичних осіб та за межами дер-
жавних кордонів – із максимально зниженим ризиком 
розкрадання персональних даних або шахрайства, 
з низькою ймовірністю втрати доступу до критично 
важливих послуг та даних, без необхідності управляти 
декількома обліковими записами та паролями. 
Фізичні особи зможуть проводити широкий спектр 
он-лайн операцій та довіряти ідентифікаційним даним 
інших осіб та організацій, з якими вони взаємодіють. 
Громадяни будуть знати, яку інформацію збирають 
про них постачальники електронних послуг, та як вони 
її використовують. 
У громадянина буде існувати можливість вибору 
використання різних засобів електронної ідентифіка-
ції, орієнтованих на користувача, якими він управляє 
та використовує для підтвердження своєї ідентичності 
(автентифікації) в Інтернеті та інших мережах. 
Громадяни будуть мати доступ до більш широкого 
спектру електронних послуг, що економить їх мате-
ріальні витрати та час. 
Впровадження надійних засобів та схем електронної 
ідентифікації також розглядається однією із необхід-
них умов вступу України до Європейського Союзу, в 
якому концепція побудови єдиного ринку, у тому числі 
цифрового, є пріоритетним напрямком розвитку, 
визначеним документами та програмними діями стра-
тегічного характеру.
Стратегія та пов’язані з нею дії спрямовані на пере-
творення існуючого середовища електронної іденти-
фікації громадян до бажаного цільового стану – довір- 
ча інфраструктура електронної ідентифікації. Довірча 
інфраструктура електронної ідентифікації об’єднає 
учасників процесів надання електронних послуг та 
інтероперабельну інфраструктуру для впровадження 
надійних засобів електронної ідентифікації різного 
типу. Інфраструктура буде уявляти собою гармонізо-
вану частину Інтернет середовища, в якому окремі 
особи, організації та служби та зможуть довіряти один 
одному завдяки достовірній та безпечній ідентифікації 
та автентифікації.
Інфраструктура електронної ідентифікації має 
забезпечити:

• безпеку, шляхом зниження ризиків доступу зло-
вмисників до електронних послуг та даних;

• ефективність, яка заснована на зручності для гро-
мадян, які будуть використовувати меншу кількість 
облікових записів та паролів та для підприємств, 
які скоротять витрати на паперовий документообіг 
та організацію обліку;

• простоту у використанні технічних рішень електро-
нної ідентифікації за рахунок впровадження таких 
технічних рішень електронної ідентифікації (прото-
колів та засобів), які не вимагають додаткової спе-
ціальної підготовки;

• гарантії того, що засобі електронної ідентифіка-
ції (електронні посвідчення, смарт-картки, токени 

тощо) є захищеними, що, в свою чергу, надає більш 
широкі можливості використання Інтернет техно-
логій для надання електронних послуг;

• конфіденційність даних фізичних осіб, які мають 
бути впевнені у збереженні своїх даних та регу-
лярно інформуватись про те, хто мав доступ до 
даних та з якою метою;

• захист персональних даних та забезпечення ано-
німності за рахунок збереження ідентифікації у 
секреті та обміном тільки тієї інформації, яка необ-
хідна для завершення електронної транзакції або 
отримання електронної послуги;

• можливість вибору засобів електронної ідентифі-
кації, що надаються постачальниками (провайде-
рами) послуг електронної ідентифікації;

• можливості для інновацій за рахунок того, що 
постачальники послуг електронної ідентифікації 
розширюють спектр та покращують якість елек-
тронних послуг.

Аналіз стану європейської нормативно-правової 
бази, стану впровадження інфраструктури електро-
нної ідентифікації в Європі та інших країнах світу дає 
можливість сформулювати базові принципи Стратегії, 
що формують основу для її реалізації, формування та 
досягнення цілей та задач держави у сфері електро-
нної ідентифікації на найближчій період.

• Безпечність та гнучкість технічних рішень електро-
нної ідентифікації.

• Інтероперабельність (сумісність).
• Забезпечення конфіденційності особистої інфор-

мації та персональних даних.
• Добровільність використання спеціальних (захи-

щених) засобів електронної ідентифікації.
• Економічність та простота технічних рішень.

Стратегія спрямована на досягнення таких цілей:
• Побудова інфраструктури електронної ідентифіка-

ції в Україні.
• Забезпечення інтероперабельності (сумісності) 

інфраструктури електронної ідентифікації.
• Створення довірчого середовища у кіберпросторі 

України та мотивування громадян до використання 
електронних послуг.

• Забезпечення сталого розвитку національної 
інфраструктури електронної ідентифікації та 
пов’язаних з нею інших електронних послуг.

До основних факторів успіху впровадження системи 
електронної ідентифікації відносяться:

• Доступність послуг.
• Легкість та простота використання рішень з елек-

тронної ідентифікації. 
• Сприйняття корисності.
• Наявність різних способів електронної ідентифікації.
• Витрати переходу на інші способи електронної 

ідентифікації.
• Сприйняття загроз безпеці та конфіденційності. 

Ця Стратегія забезпечує концептуальний погляд 
на розбудову системи електронної ідентифікації в 
України, погляд на те яким чином користувачі, поста-
чальники електронних послуг та інші зацікавлені сто-
рони зможуть використовувати електронні ідентифі-
катори в он-лайн транзакціях та довіряти один одному.
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Доктор Йорданка Томкова
Радник по електронному управлінню  

в Україні за фінансової підтримки Швейцарії 

Йорданка Томкова є старшим радником і членом Ради 
опікунів Швейцарії, яку заснував фонд INNOVABRIDGE. 
Вона отримала другу ступінь магістра та доктора полі-
тичних наук в Інституті Європейського університету в 
Італії за спеціалізацією електронного співробітництва 
та електронного управління. Працювала в більш ніж 
15 країнах з Швейцарською агенцією з метою роз-
витку співпраці Світового банку, Міжнародної орга-
нізації праці, Університету Преторії і Всесвітнього 
економічного форуму. Йорданка опублікувала ряд 
наукових праць та була членом кількох науково-
дослідних проектів Європейського союзу, пов'язаних 
з електронною громадянською співпрацею у процесі 
прийняття рішень, та розробкою консультаційного 
програмного засобу для голосування на виборах ЄС й 
делиберативного опитування. 
На даний час в Україні, вона є радником по електро-
нному управлінню, що фінансується Швейцарією, та 
одним із партнерів в Електронному уряді для підзвіт-
ності влади та участі громадян (EGAP).

Адреса: вул. Саксаганського, 83  
м. Київ, 01033, Україна 

Доктор Йорданка Томкова
Советник по электронному управлению  

в Украине при финансовой  
поддержке Швейцарии 

Йорданка Томкова является старшим советником и 
членом Совета попечителей Швейцарии, который 
основал фонд INNOVABRIDGE. Она получила вто-
рую степень магистра и доктора политических наук 
в Институте Европейского университета в Италии 
по специальности электронного сотрудничества и 
электронного управления. Работала в более чем 15 
странах с Швейцарским агентством с целью развития 
сотрудничества Всемирного банка, Международной 
организации труда, Университета Претории и Всемир-
ного экономического форума. Йорданка опублико-
вала ряд научных трудов и была членом нескольких 
научно-исследовательских проектов Европейского 
союза, связанных с электронной гражданской сотруд-
ничеством в процессе принятия решений, и разра-
боткой консультационного программного средства 
для голосования на выборах ЕС и делиберативного 
опроса.
В настоящее время в Украине, она является советни-
ком по электронному управлению, финансируемого 
Швейцарией, и одним из партнеров в Электронном 
правительстве для подотчетности власти и участия 
граждан (EGAP).

Адрес: ул. Саксаганского, 83  
г. Киев, 01033, Украина 
 
 
 
 

Dr. Jordanka Tomkova
Swiss funded Advisor on E-governance in Ukraine 

Dr. Jordanka Tomkova is a Senior Advisor and a Member 
of the Board of Trustees of a Swiss based INNOVABRIDGE 
Foundation. She holds two Masters degrees and a Doc-
torate in Political Science from the European University 
Institute in Italy with a specialization in e-participation 
and e-governance. She has worked in over 15 countries 
with the Swiss Agency for Development Cooperation, the 
World Bank, International Labor Organization, European 
Parliament and the World Economic Forum. Jordanka 
has published articles, presented her research at various 
institutions including the European University (EUI) and 
Oxford Internet Institutes (OII), and has been a member 
of several European Union research projects related to 
electronic civic participation in policymaking, online con-
stituency outreach by Parliamentarians, development of 
voter advice applications for EU elections and delibera-
tive polling. Currently in Ukraine, she is the Swiss funded 
Advisor on E-governance and one of the implementing 
partners of the Swiss funded E-Governance for Account-
ability and Participation Program (EGAP).

Address: 83, Saksaganskogo St. 
Kyiv, 01033, Ukraine
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Implementing Open Data 
policies: Trials, Opportunities 

and Lessons Learned from 
International Practice

Friedrich Hayek in The Use of Knowledge in Society 
stated that "to assume all the knowledge to be given to 
a single mind is to disregard everything that is impor-
tant and significant in the real world." Openly acces-
sible data and information is key to citizens’ and gov-
ernments’ knowledge and ultimately to empowered 
and smart decision making. The new law on Open Data 
(Reg.No.2171) adopted by Ukraine’s Verkhovna Rada in 
April 2015 provides new opportunities for the Ukrainian 
Government to become more open, transparent, smart 
and empowering to its citizens. 
While the adoption of the law is a significant milestone 
for Ukraine and should be applauded, its implementation 
and the concrete benefits will be even more important 
in the future. Ukrainian Government’s collaboration with 
civil society and private sector partners in this process will 
be essential. 
Dr. Tomkova’s presentation analytically reflects on the 
democratic and economic benefits as well as interna-
tional lessons learned from implementing Open Data 
policies into practice. Examples from transport, education 
and financial sectors in Switzerland, EU countries and the 
US will be discussed.

Реалізація політики відкритих 
даних: Деякі роздуми від 

міжнародного передового 
досвіду та вивчених уроків

Фрідріх Хайек у "Використанні знання у суспільстві" 
заявляв, що "приймати всі знання дані єдиному 
розуму значить знехтувати всім, що важливо і зна-
чимо в реальному світі." Новий закон про відкриття 
даних (рег. № 2171), прийнятий Верховною Радою 
України в квітні 2015, відкриває нові можливості для 
українського уряду стати більш відкритим, прозо-
рим, ефективним і розширити права і можливості для 
своїх громадян.
У той час як прийняття закону є важливою віхою для 
України і достойною оплесків подією, його реаліза-
ція і конкретні переваги будуть ще більш важливим 
у майбутньому. Співпраця українського уряду з гро-
мадянським суспільством та партнерами з приватного 
сектора в цьому процесі буде мати вагоме значення.
Презентація доктора Томкової аналітично віддзерка-
люється в демократичних та економічних вигодах, а 
також в міжнародних уроках, витягнутих з реалізації 
відкритої політики даних на практиці. Будуть обгово-
рені кращі практики в транспортному, освітньому та 
фінансовому секторах у Швейцарії, країнах ЄС та США.
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Роберт Існард
Віце-президент компанії Gemalto

Роберт Існард є віце-президентом компанії Gemalto. 
Він відповідає за стратегічні проекти у державному 
секторі та розробку нових бізнес напрямків компа-
нії. Компанія Gemalto є міжнародною компанією, що 
займає лідируючу позицію в галузі цифрової безпеки. 
Вона розробляє програмне забезпечення та персо-
нальні засоби, зокрема, смарт-карти та токени безпеки. 
Є провідною компанією з вироблення sim-карток. 
Роберт керував різними підрозділами у компанії та 
приймав участь у розробці та реалізації складних 
проектів з впровадження смарт-карт у державному 
та приватному секторах у різних країнах, у тому числі 
Японії та південній Африці. Роберт отримав класичну 
інженерну освіту у Французькій вищій школі інженерів.

Адреса: проспект Пік де Бертажне 
Жеменос, BP 100 13881, Франція 
Тел.: +33 (442) 36-58-53 
Моб. тел.: + 33 (687)-72-69-73 
Факс: +33 (442) 36-52-36 
E-mail: Robert.Isnard@gemalto.com

Роберт Існард
Вице-президент компании Gemalto

Роберт Иснард является вице-президентом компании 
Gemalto, отвечает за стратегические проекты в государ-
ственном секторе и разработку бизнес направлений 
компании. Компания Gemalto является международ-
ной компанией, занимающей лидирующие позиции в 
области цифровой безопасности, разрабатывающей 
программное обеспечение и персональные устрой-
ства, например, смарт-карты и токены безопасности. 
Роберт уже 25 лет работает в индустрии смарт-карт 
и цифровых технологий. Он руководил различными 
подразделениями в компании Gemalto. Роберт прини-
мал участие в разработке и реализации проектов по 
внедрению смарт-карт в государственном и частном 
секторах в различных странах мира, включая Япо-
нию и Южную Африку. Роберт получил классическое 
инженерное образование во Французской высшей 
школе инженеров.

Адрес: проспект Пик де Бертажне 
Жеменос, BP 100 13881, Франция 
Тел.: +33 (442) 36-58-53 
Моб. тел.: + 33 (687)-72-69-73 
Факс: +33 (442) 36-52-36 
E-mail: Robert.Isnard@gemalto.com
 

Robert Isnard
 Vice President, Gemalto

Robert Isnard is Vice President, Business Development 
and Strategy for Government Programs at Gemalto. 
Gemalto is an international digital security company 
providing software applications, secure personal devices 
such as smart cards and tokens, and managed services. It 
is the world’s largest manufacturer of SIM cards. Robert 
has been working in the Smart Card industry for over 25 
years. He held various international management posi-
tions in marketing, sales and strategy at Gemalto, the 
industry smart card leader. 
Robert has been participating to the development of 
a wide range of applications in the smart card indus-
try since its inception,including merger and acquisition, 
negotiating and implementing joint venture in Japan, 
South Africa. Robert is a graduate from the French high 
school engineers.

Adress: avenue du Pic de Bertagne 
13881- Gemenos BP 100, France 
Tel.: +33 (442) 36-58-53 
Cell: +33 (687) 72-69-73 
Fax: +33 (442) 36-52-36 
E-mail: Robert.Isnard@gemalto.com
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mGov: Helping public services  
go digital – and mobile

 
The future is being decided now and the sustainable soci-
ety of 2020 is everywhere within striking distance, just one 
bold Mobile eGovernment or Smart City program away. 
Ultimately, these programs share a common mission: to 
bring people closer together, connect them, make their 
interactions more productive and fulfilling, and why not 
to nourish the hope of better life. This presentation will 
detail the role of public authorities, the scope of mobile 
ID for Smart Cities.
We help governments, national printers and integrators 
design and roll-out secure documents and robust digi-
tal identity solutions. Beyond the traditional enrollment, 
personalization and issuance services, our eGovernment 
infrastructure and innovative applications will help win 
citizen's acceptance and boost usage. A leader in digital 
identity solutions, we are active in over 80 government 
programs worldwide.
Mobile Identity Ecosystem
A number of pioneering countries are already tackling 
the challenge of Mobile Identities (m-ID). For some, the 
answer lies in operator level approaches. For others, it is 
rooted in the existing physical and digital identities cre-
ated by government. Whatever the approach, the most 
successful m-ID services already launched are highly 
dependent on colla boration between public authorities, 
banks, telecom operators and the private sector. The first 
key success factor is the role of government in creating a 
trusted framework. The second is to provide user protec-
tion when utilizing online services. 
Different kinds of Mobile ID solution can be implemented, 
such as using the phone as a reader (reading credentials 
are stored on the Secure Element of the eID or are SIM-
based). This is a PKI-based mechanism where the user's 
private key signs a challenge from the authentication 
server, and thus validates the user without any manual 
interaction with the primar y access device. While the use 
of such mobile devices adds convenience, it also intro-
duces some challenges for online authentication. 
Coesys mGov enables citizens to use their phones as an 
authentication and signature tool in an environment they 
can trust, opening the door to a rich array of eGov ser-
vices. It is a state of the art mobile application enabling a 
mobile strong digital authentication solution that allows 
citizens to access online government services using a 
combination of their contactless national eID card and 
NFC phone. Credentials can be stored in any Secure Ele-
ment. As a result, it allows authorities to put in place 
Trusted National Mobile ID schemes.It is also flexible 
enough to fit perfectly with a government's existing digi-
tal identity and security strategy: the level of authentica-
tion can be adapted according to the nature of the online 
services being accessed. 

To further simplify the user experience, Gemalto's 
Mobile ID solutions such as Coesys mGov support the 
creation of Derived Credentials on the SIM card itself, 
any Secure Element, or even in the cloud. This key fea-
ture will answer any use cases needed by government, in 
line with their wider strategy and the challenges specific 
to the country concerned. 
Derived Credentials can be used not only for authentica-
tion and signature purposes, but also to create a Digital 
Companion.
National IDs.
Improving security, slashing ID fraud and theft and creat-
ing a secure infrastructure for new on-line access are high 
on every government’s agenda, with a call for greater 
security features and the necessary legislation to imple-
ment them.
According to recent figures, ID theft is escalating and the 
consequential costs to national economies following suit. 
But as the leading provider of secure, tailor-made ID solu-
tions, Gemalto can help governments improve security 
and deploy electronic applications to offer better public 
services and cut administration costs.
Gemalto's ID fully-compliant smart card-based solutions 
increase citizen protection, contribute to better control 
immigration and offer an effective means of ID check-
ing, using security that is always one step ahead. Gemalto 
offers a variety of secure ID documents with a range of 
professional solutions for a complete solution, which can 
be delivered as individual systems or using a managed 
service option. 
Gemalto is contributing to 25 national eID programs: in 
Europe (Belgium, Czech republic, Finland,Sweden, Por-
tugal, Lithuania), in the middle east (Qatar, Oman, UAE, 
Bahrain and Saudi Arabia) and in other areas.
Mobile ID
LinqUs Mobile ID provides a universal and secure single 
means of authentication to a wide range of online services 
from e-merchants, banks, enterprises and public bodies.
As internet activity grows exponentially, people are expe-
riencing painful digital journeys, having to deal with mul-
tiple usernames and passwords, with no trust in the secu-
rity of their online identities and privacy.
Mobile ID provides the missing link between security 
and convenience, removing your customers' frustration, 
delays and vulnerability when authenticating to online 
services.
LinqUs Mobile ID allows your customers to access online 
services in a private, trusted and secure environment. It 
enhances privacy protection, reduces the risk of iden-
tity theft and simplifies login to a large range of online 
services.
The goal of this presentation is to give all public stake-
holders and their partners some insight to include mGov 
and Mobile Identity as defining features of their modern-
ization process for the years to come.
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Олексій Вискуб
Заступник Голови Державного агентства  

з питань електронного урядування України 

Освіта: Ліцей інформаційних технологій (м. Дніпро-
петровськ, 1996–1999), Дніпропетровський націо-
нальний університет, Радіофізичний факультет, інже-
нер-системотехнік (1999–2004), Дніпропетровський 
регіональний інститут державного управління Націо-
нальної академії державного управління при Прези-
дентові України, магістр державного управління, аспі-
рант (2006–2008, на цей час).
Кар’єра: 2004–2007 – Дніпропетровська облдержад-
міністрація, управління інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення, завідувач сектору; 2007–2008 – Дніпро-
петровська обласна рада, начальник відділу з питань 
систем управління та інформаційних технологій; 2008–
2015 – директор комунального підприємства "Голо-
вний інформаційно-комунікаційний і науково-вироб-
ничий центр" Дніпропетровської обласної ради

Адреса: вул. Димитрова, 24 
м. Київ, 01601,Україна  
Тел.: +38 (044) 284-05-49  
www.e.gov.ua 

Алексей Вискуб
Заместитель Председателя  

Государственного агентства по вопросам 
электронного управления Украины

Образование: Лицей информационных технологий 
(г. Днепропетровск, 1996–1999), Днепропетровский 
национальный университет, Радиофизический факуль-
тет, инженер-системотехник (1999–2004), Днепропе-
тровский региональный институт государственного 
управления Национальной академии государственного 
управления при Президенте Украины, магистр государ-
ственного управления, аспирант (2006–2008, в настоя-
щее время).
Карьера: 2004–2007 – Днепропетровская облгосад-
министрация, управление информационно-компью-
терного обеспечения, заведующий сектором; 2007 – 
2008 – Днепропетровский областной совет, начальник 
отдела по вопросам систем управления и информаци-
онных технологий; 2008–2015 – директор коммуналь-
ного предприятия "Главный информационно-ком-
муникационный и научно-производственный центр" 
Днепропетровского областного совета

Адрес: ул. Димитрова, 24 
г. Киев, 01601, Украина 
Тел.: +38 (044) 284-05-49
www.e.gov.ua 

Oleksiy Vyskub
Deputy Head of the State Agency  

on e-government Ukraine

Education: High School Information Technology (Dnipro-
petrovsk, 1996–1999), Dnipropetrovsk National Univer-
sity, Radiophysics Faculty, system engineer (1999–2004), 
Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administra-
tion of the National Academy of Public Administration 
under the President of Ukraine, Master of Public Adminis-
tration, a graduate student (2006–2008, this time).
Career: 2004–2007 – Dnipropetrovsk regional state 
administration, management information and computer 
security, Head of the Sector; 2007–2008 – Dnipropetro-
vsk regional council, head of department on questions 
of Control Systems and Information Technology; 2008–
2015 – Director of the municipal enterprise "The main 
information and communications, scientific and produc-
tion center" Dnipropetrovsk regional council; since July 
2015 – Deputy Head of the State Agency for e-govern-
ment in Ukraine.

Address: 24 Dilova St.  
Kyiv, 03150, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 207-17-30  
www.e.gov.ua 
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Тези виступу
У зв’язку з необхідністю подолання негативних 
наслідків соціально-економічної та політичної кризи 
в Україні, яку ускладнили терористичні дії в окремих 
регіонах, органи державної влади та місцевого само-
врядування вимушені зменшувати бюджетні витрати 
на власне утримання при одночасному розширені 
доступу та підвищенні якості надання адміністратив-
них послуг. 
Наслідком цього має стати активізація реформування 
системи державного управління в Україні на основі 
електронного урядування з метою формування нового 
типу "сервісної" держави, що базується на принципах 
відкритості й прозорості та орієнтованої на задово-
лення потреб громадян і суб’єктів господарювання.
Відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України, схваленої Постановою Верховної Ради України 
від 11.12.2014 року № 26-VIIІ, та Коаліційної Угоди Вер-
ховної ради VIII скликання розвиток електронного уря-
дування, зокрема запровадження електронних послуг, 
визначено одним з головних пріоритетів нової полі-
тики державного управління та реформи публічного 
адміністрування. Також, в рамках реалізації Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом України має забез-
печити комплексний розвиток електронних послуг від-
повідно до європейських практик та вимог. 
Разом з тим, згідно останнього дослідження ООН 
(United Nations Е-government Survey 2014) щодо 
розвитку електронного урядування (E-Government 
Development Index) Україна посіла 87 місце серед 193 
країн, втративши 19 позицій за останні 2 роки та 33 
позиції за останні чотири роки. При цьому, найбільш 
низьку оцінку – 0,2677 Україна отримала за компо-
нентом "Он-лайн послуги" (для порівняння у 2012 
році оцінка за цим компонентом складала 0,4248).
Це свідчить про значне відставання України від сві-
тових темпів розвитку електронних послуг та необ-
хідність розробки єдиної скоординованої держав-
ної політики у цій сфері, спрямованої на вирішення 
наступних першочергових проблем:

• несформованість нормативно-правової бази, що 
регулює сферу надання електронних послуг;

• відсутність єдиних вимог до запровадження елек-
тронних послуг;

• неврегульованість питання електронної іденти-
фікації та автентифікації суб’єктів звернення при 
наданні електронних послуг;

• відсутність міжвідомчої електронної взаємодії при 
наданні адміністративних послуг;

• складність та зарегульованість порядків надання 
адміністративних послуг;

• відсутність затвердженого переліку адміністратив-
них послуг; 

• невизначеність формату електронного документа, 
згідно якого суб’єкт звернення має подавати доку-
менти для отримання адміністративної послуги;

• відсутність єдиної інформаційно-телекомунікацій-
ної інфраструктури, що забезпечує надання елек-
тронних послуг на основі встановлених вимог;

• брак довіри до електронної взаємодії суб’єктів 
надання адміністративних послуг та суб’єктів 
звернення;

• низький рівень готовності державних службовців, 
працівників органів місцевого самоврядування та 
громадян до запровадження електронних послуг.

Процес запровадження надання адміністративних 
послуг в електронній формі повинен бути норма-
тивно закріплений, методично й технологічно забез-
печений та адміністративно мотивований. Зокрема, 
мають бути визначені вимоги до надання адміністра-
тивних послуг в електронній формі, порядок запро-
вадження електронних послуг, способи поєднання 
надання адміністративних послуг в електронній та 
традиційній формі.
Для досягнення мети та вирішення завдань, передба-
чених цією Концепцією, необхідно забезпечити вико-
нання комплексних заходів за наступними напрямами:

• оптимізація порядків надання адміністративних 
послуг;

• визначення та планування етапів розвитку елек-
тронних послуг;

• визначення вимог та підходів до реалізації в елек-
тронній формі типових процедур при наданні 
адмінітсративних послуг; 

• формування єдиної інформаційно-телекомуні-
каційної інфраструктури, що забезпечує надання 
електронних послуг.
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Кирило Томляк
Директор компанії "КТ-Енергія"  

керівник інформаційного проекту  
"Нетрадиційний газ в Україні"

Народився 10 жовтня 1976 року в місті Миколаїв.
Закінчив Міжнародний християнський університет та 
Київський національний економічний університет.
З 2010 року – директор ТОВ "КТ-Енергія" – консуль-
таційної компанії у сфері енергетики, нетрадиційних 
джерел енергії, скорочень викидів парникових газів та 
охорони довкілля.
З 2014 року – директор ТОВ "Солома Проект" – компа-
нії, що реалізує проекти виробництва теплової енергії 
з використанням біомаси.
З 2014 року – радник на громадських засадах голови 
Державного агентства з енергоефективності та енер-
гозбереження України.

Тел.: +38 (050) 443-22-69 
E-mail: ktomlyak@kt-energy.com.ua 
www.kt-energy.com.ua 
www.shalegas.in.ua  

Кирилл Томляк
Директор компании "КТ-Энергия" 

руководитель информационного проекта 
"Нетрадиционный газ в Украине"

Родился 10 октября 1976 в городе Николаев.
Окончил Международный христианский универ-
ситет и Киевский национальный экономический 
университет.
С 2010 года – директор ООО "КТ-Энергия" – консуль-
тационной компании в сфере энергетики, нетради-
ционных источников энергии, сокращения выбросов 
парниковых газов и охраны окружающей среды.
С 2014 года – директор ООО "Солома Проект" – ком-
пании, реализующей проекты производства тепловой 
энергии с использованием биомассы.
С 2014 года – советник на общественных началах 
председателя Государственного агентства по энерго-
эффективности и энергосбережению Украины.

Тел.: +38 (050) 443-22-69 
E-mail: ktomlyak@kt-energy.com.ua 
www.kt-energy.com.ua 
www.shalegas.in.ua  

Kyrylo Tomlyak
Director of KT-Energy, Head of information  

project "Unconventional gas in Ukraine"

Was born October 10, 1976 in Mykolaiv.
Graduated from International Christian University and 
Kyiv National Economic University.
Since 2010 – Director of KT-Energy – consultancy in 
energy, alternative energy sources, reducing greenhouse 
gases and the environment.
Since 2014 – Director of Straw Project – the company that 
implements projects of thermal energy from biomass.
Since 2014 – Adviser chairman of the State Agency for 
Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine (on public 
basis).

Tel.: +38 (050) 443-22-69 
E-mail: ktomlyak@kt-energy.com.ua 
www.kt-energy.com.ua 
www.shalegas.in.ua
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Юлія Завалішина
Менеджер зі зв'язків з громадськістю  

та державними органами влади компанії Шелл 
Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс

З початку 2013 року Юлія Завалішина обіймає посаду 
менеджера зі зв'язків з громадськістю та державними 
органами влади компанії "Шелл" в Україні.
У цій ролі Юлія відповідає за забезпечення підтримки 
компанії з боку Уряду та державних установ різного 
рівня (національного, регіонального, місцевого), у тому 
числі діяльності "Шелл" у напрямку розвідки вуглевод-
нів, поставок природного газу, маркетингу паливно-
мастильних матеріалів та експлуатації мережі АЗС.
Юлія Завалішина також координує вирішення як опе-
раційних задач, так і питань стратегічного розвитку 
компанії. Так, до її обов’язків серед іншого входить 
керування програмою "Український інститут газу 
нетрадиційних джерел", взаємодія з академічними 
колами та експертно-аналітичними центрами, а також 
консультування Голови компаній "Шелл" в Україні 
щодо управління нетехнічними ризиками, розробки 
сценаріїв розвитку, публічної промоції газу як енерге-
тичного ресурсу.
Юлія Завалішина, українка, народилася в 1982 році. Має 
диплом в галузі правознавства Київського національ-
ного університету внутрішніх справ України та диплом 
з міжнародної інформації Інституту слов'янознавства 
Київського славістичного університету.
У 2004 році пані Завалішина розпочала свою профе-
сійну кар'єру в галузі міжнародних відносин та інвес-
тицій в Міністерстві економіки України. У 2008 році 
вона приєдналася до Міністерства охорони навко-
лишнього середовища як начальник відділу та відпо-
відала за процеси європейської інтеграції, а також за 
двостороннє співробітництво в галузі охорони навко-
лишнього середовища.
Юлія Завалішина заміжня, у неї є син. Захоплюється 
музикою і вишиванням.

Адреса: вул. Червоноармійська, 100, 8 поверх 
м. Київ, 03150, Україна 
Тел.: +38 (044) 237-00-77 
Факс: +38 (044) 237-06-11

Юлия Завалишина
Менеджер по связям с общественностью  

и государственными органами власти  
компании Шелл Эксплорейшн  

энд Продакшн Юкрейн Инвестментс

С начала 2013 года Юлия Завалишина занимает долж-
ность менеджера по связям с общественностью и 
государственными органами власти компании "Шелл" 
в Украине.
В этой роли Юлия отвечает за обеспечение поддержки 
компании со стороны Правительства и государственных 
учреждений разного уровня (национального, регио-
нального, местного), в том числе деятельности "Шелл" 
в направлении разведки углеводородов, поставок 
природного газа, маркетинга горюче-смазочных мате-
риалов и эксплуатации сети АЗС.
Юлия Завалишина также координирует решения как 
операционных задач, так и вопросов стратегического 
развития компании. Так, в ее обязанности среди про-
чего входит управление программой "Украинский 
институт газа нетрадиционных источников", взаимо-
действие с академическими кругами и экспертно-
аналитическими центрами, а также консультирова-
ние Главы компаний "Шелл" в Украине относительно 
управления нетехническими рисками, разработки 
сценариев развития, публичной промоции газа как 
энергетического ресурса.
Юлия Завалишина, украинка, родилась в 1982 году. 
Имеет диплом в области правоведения Киевского 
национального университета внутренних дел Украины 
и диплом по международной информации Инсти-
тута славяноведения Киевского славистического 
университета.
В 2004 году г-жа Завалишина начала свою професси-
ональную карьеру в области международных отно-
шений и инвестиций в Министерстве экономики 
Украины. В 2008 году она присоединилась к Минис-
терству охраны окружающей среды как начальник 
отдела и отвечала за процессы европейской инте-
грации, а также за двухстороннее сотрудничество в 
области охраны окружающей среды.
Юлия Завалишина замужем, у нее есть сын. Увлека-
ется музыкой и вышиванием.

Адрес: ул. Красноармейская, 100, 8 этаж 
г. Киев, 03150, Украина 
Тел.:+38 (044) 237-00-77 
Факс: +38 (044) 237-06-11
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Yuliya Zavalishyna
Manager of public relations  

and the state authorities  
of company Shell Ukraine

Since early 2013, Yuliya Zavalishyna is a Government 
Relations Manager at Shell Ukraine. 
In her role, Mrs Zavalishyna is responsible for securement 
of government (national, regional, local) support for Shell 
Upstream and Downstream projects in Ukraine, includ-
ing exploration projects, fuel retail, gas marketing, lubri-
cants and global solutions businesses. Yuliya also coordi-
nates resolving operational/value defense issues, leading 
Unconventional Gas Institute Platform, in particular, inter-
action with academia and energy think tanks, as well as 
advising Country Chair as to managing issues, develop-
ing country scenarios, maintaining gas advocacy strategy. 
She is a focal point for handling non-technical risks within 
Shell Ukraine Upstream business. 

Mrs Zavalishyna, Ukrainian, was born in 1982. She has a 
diploma in Law of National University of Internal Affairs 
of Ukraine and a diploma in International Information of 
Institute of Slavonic Studies. 
In 2004, Mrs Zavalishyna started her professional career 
in international relations and investments in the Ministry 
of Economy of Ukraine. In 2008, she joined Ministry of 
Environment as a Head of Unit and was responsible for 
European integration processes, as well as bilateral co-
operation in the field of environment protection. 
Yuliya Zavalishyna is married. She has a son. She is fond of 
music and embroidery.

Address: 100, Chervonoarmiyska St., 8th floor 
Kyiv, 03150, Ukraine 
Tel.:+38 (044) 237-00-77 
Fax: +38 (044) 237-06-11



71Panel discussion " Interaction of local communities and oil and gas industry: practice for sustainable development Kharkiv Region"

Володимир Бреус
Голова Близнюківської районної ради

Свою трудову діяльність Володимир Бреус розпочав в 
шкільні роки, працюючи після закінчення Садовської 
восьмирічної школи різноробочим будівельного цеху 
Близнюківської птахофабрики. 
Натхнення оволодіти знаннями на більш високому 
рівні привели його до Красноградського технікуму 
механізації сільського господарства імені Ф.Я. Тимо-
шенка, а потім і Харківського державного технічного 
університету сільського господарства, де він отримав 
свою першу вищу освіту та спеціальність "Обладнання 
переробних і харчових підприємств".
Після закінчення вищого учбового закладу продовжив 
свою трудову діяльність в органах місцевого самовря-
дування та на державній службі – в Близнюківській 
селищній раді на посаді спеціаліста першої категорії, 
в Близнюківській районній державній адміністрації на 
посаді начальника відділу організаційної та кадрової 
роботи апарату та, повернувшись до Близнюківської 
селищної ради, – на посаді заступника Близнюків-
ського селищного голови.
В листопаді 2010 року депутати Близнюківської 
районної ради висловили довіру Бреусу Володимиру 
Вікторовичу, обравши його головою Близнюківської 
районної ради, де він працює по сьогоднішній день.
При цьому здобув другу повну вищу освіту за заочною 
формою навчання у Харківському державному еко-
номічному університеті за спеціальністю "Державна 
служба" та здобув кваліфікацію магістра державного 
управління.
Третю вищу освіту здобув у Національній юридичній 
академії України імені Ярослава Мудрого, де отримав 
освіту за напрямом підготовки "Право".

Адреса: вул. Комсомольська, 39 
смт Близнюки, Близнюківський р-н,  
Харківська обл., 64801, Україна 
Тел.: +38 (057) 545-23-37, 545-15-27, 545-15-57 
E-mail: bliznrad@ukr.net 
www.blizn.at.ua

Владимир Бреус
Председатель Близнюковской районного совета

Свою трудовую деятельность Владимир Бреус начал 
в школьные годы, работая по окончанию Садовской 
восьмилетней школы разнорабочим строительного 
цеха Близнюковской птицефабрики.
Вдохновение овладеть знаниями на более высоком 
уровне привели его в Красноградский техникум меха-
низации сельского хозяйства имени Ф.Я. Тимошенко, 
а затем и Харьковский государственный техниче-
ский университет сельского хозяйства, где он полу-
чил свое первое высшее образование и специаль-
ность "Оборудование перерабатывающих и пищевых 
предприятий".
После окончания высшего учебного заведения про-
должил свою трудовую деятельность в органах мест-
ного самоуправления и на государственной службе – 
в Близнюковском поселковом совете на должности 
специалиста первой категории, в Близнюковской рай-
онной государственной администрации на должно-
сти начальника отдела организационной и кадровой 
работы аппарата и, вернувшись в Близнюковский 
поселковый совет, – в должности заместителя Близ-
нюковского поселкового головы.
В ноябре 2010 года депутаты Близнюковской районного 
совета выразили доверие Бреусу Владимиру Викторо-
вичу, выбрав его председателем Близнюковской район-
ного совета, где он работает по сегодняшний день.
При этом получил второе полное высшее образование 
по заочной форме обучения в Харьковском государ-
ственном экономическом университете по специаль-
ности "Государственная служба" и получил квалифи-
кацию магистра государственного управления.
Третье высшее образование получил в Национальной 
юридической академии Украины имени Ярослава 
Мудрого, где получил образование по направлению 
подготовки "Право".

Адрес: ул. Комсомольская, 39 
пгт Близнюки, Близнюковський р-н,  
Харьковская обл., 64801, Украина 
Тел.: +38 (057) 545-23-37, 545-15-27, 545-15-57 
E-mail: bliznrad@ukr.net 
www.blizn.at.ua 
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Volodymyr Breus
Head of Blyzniukivskyi District Council 

His career Volodymyr Breus began after eight forms of 
Sadovska school, working as a laborer building workshop 
Bliznyukovsky poultry farm.
Inspiration to acquire knowledge at the highest level led 
him to F.Y. Timoshenko Krasnogradsky College of Agricul-
tural Mechanization, and then the Kharkiv State Techni-
cal University of Agriculture, where he received his first 
degree and specialty "Equipment and food processing 
companies."
After the higher educational institution he continued 
his career in local government and the civil service – in 
Blyzniukivskyi village council as a specialist of the first cat-
egory, Blyzniukivskyi district state administration as head 
of the department of organizational and personnel work 
system and returned to the Blyzniukivskyi village coun-
cil, – as deputy village head.

In November 2010 parliamentary Blyzniukivskyi District 
Council expressed confidence Breus Vladimir choos-
ing his as head Blyzniukivskyi district council, where he 
works today.
It received the second higher education by distance 
learning at the Kharkiv State Economic University on spe-
cialty "Civil Service" and received Master of Management.
Third higher education in the Yaroslav Mudriy National 
Law Academy, where he received education in the direc-
tion of "Right."

Adress: 39, Komsomolska St. 
Blyzniuky, Blyzniukivskyi District  
Kharkiv Region, 64801, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 545-23-37, 545-15-27, 545-15-57 
E-mail: bliznrad@ukr.net 
www.blizn.at.ua
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Віль Бакіров
Ректор Харківського національного  

університету імені В.Н. Каразіна

Бакіров Віль Савбанович (08.06.1946) – ректор Харків-
ського національного університету імені В.Н. Каразіна, 
доктор соціологічних наук, професор, академік Націо-
нальної академії наук України, член-кореспондент 
Національної академії педагогічних наук України, 
Заслужений діяч науки і техніки України; Президент 
Соціологічної Асоціації України, Голова ради ректорів 
Харківського регіону, член Колегії Харківської облас-
ної державної адміністрації, почесний громадянин 
м. Харкова.

Адреса: м-н Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна 
Тел.: +38 (057) 705-12-47 
Факс: +38 (057) 705-12-36 
Е-mail: rektor@univer.kharkov.ua 
www.univer.kharkov.ua

Виль Бакиров
Ректор Харьковского национального  

университета имени В.Н.Каразина

Бакиров Виль Савбанович (08.06.1946) – ректор 
Харьковского национального университета имени 
В.Н. Каразина, доктор социологических наук, профес-
сор, академик Национальной академии наук Украины, 
член-корреспондент Национальной академии педа-
гогических наук Украины, Заслуженный деятель науки 
и техники Украины, Президент Социологической 
Ассоциации Украины, Председатель Совета ректоров 
Харьковской области, член Коллегии Харьковской 
областной государственной администрации, Почёт-
ный гражданин г. Харькова. 

Адрес: площадь Свободы, 4 
г. Харьков, 61022, Украина 
Тел.: +38 (057) 705-12-47 
Факс +38 (057) 705-12-36 
Е-mail: rektor@univer.kharkov.ua 
www.univer.kharkov.ua
 

Vil Bakirov
Rector, V.N. Karazin Kharkiv National University

Vіl Bakіrov (June 8, 1946) is the Rector of V.N. Karazin 
Kharkiv National University, Doctor of Social Sciences, 
Professor, Academician of the National Academy of Sci-
ences of Ukraine, Corresponding Member of the National 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Honored 
Master of Science and Engineering of Ukraine, President 
of the Sociological Association of Ukraine, Chairman of 
the Rectors’ Council of Kharkiv Region, Member of the 
Collegium of Kharkiv Regional State Administration, Hon-
orary Citizen of Kharkiv.

Address: 4, Svobody Square 
Kharkiv, 61022, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 705-12-47 
Fax: +38 (057) 705-12-36 
Е-mail: rektor@univer.kharkov.ua 
www.univer.kharkov.ua
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Станіслав Ігнатьєв
Директор Регіонального центру  

міжнародних проектів і програм. 
Радник Міністра енергетики  

та вугільної промисловості України

Народився: 29 квітня 1983 року у місті Куп’янськ Хар-
ківської області.
Освіта: Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, магістратура соціально-економічної гео-
графії (2005 р.); Національна юридична академія імені 
Ярослава Мудрого, магістратура цивільного права 
(2008 р.); кандидат географічних наук (2011 р.); PhD 
у Дрезденьскому технологічному університеті, ФРН 
(2012 р.); MBA Лондонської школи економіки (2015 р.)
Кар’єра: 2005–2007 рр. – керівник апарату, заступник 
голови Куп’янської районної державної адміністрації; 
2007–2009 рр. – виконуючий обов’язки начальника 
Харківського регіонального управління водних ресур-
сів; 2009–2011 рр. – заступник декана екологічного 
факультету Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна; 2012–2013 рр. – директор Центру 
міжнародного співробітництва Харківського націо-
нального університету імені В.Н. Каразіна; з 2013 р. – 
директор Регіонального центру міжнародних проектів 
і програм.

Адреса: м-н Свободи, 6, ауд. 6-80 
м. Харків, 61022, Україна 
Тел./факс: +38 (057) 706-15-44 
Е-mail: dyi@ukr.net 
www.intprog.kh.ua

Станислав Игнатьев
Директор Регионального центра  

международных проектов и программ. 
Советник Министра энергетики  

и угольной промышленности Украины

Родился: 29 апреля 1983 года в городе Купянск Харь-
ковской области.
Образование: Харьковский национальный универ-
ситет имени В.Н. Каразина, магистратура социально-
экономической географии (2005 г.); Национальная 
юридическая академия имени Ярослава Мудрого, 
магистратура гражданского права (2008 г.); канди-
дат географических наук (2011 г.); PhD в Дрезден-
ском технологическом университете, ФРГ (2012 г.); 
MBA Лондонсой школы экономики (2015 р.). 
Карьера: 2005–2007 гг. – руководитель аппарата, 
заместитель председателя Купянской районной госу-
дарственной администрации; 2007–2009 гг. – испол-
няющий обязанности начальника Харьков-
ского регионального управления водных ресурсов; 
2009–2011 гг. – заместитель декана экологического 
факультета Харьковского национального универси-
тета имени В.Н. Каразина; 2012–2013 гг. – директор 
Центра международного сотрудничества Харьков-
ского национального университета имени В.Н. Кара-
зина; с 2013 г. – директор Регионального центра меж-
дународных проектов  и программ.

Адрес: площадь Свободы, 6, ауд. 6-80 
г. Харьков, 61022, Украина 
Тел./факс: +38 (057) 706-15-44 
Е-mail: dyi@ukr.net 
www.intprog.kh.ua
 

Stanislav Ignatev
Director, Regional Center  

of International Projects and Programs. 
Adviser of the Minister of Energy  

and Coal Industry of Ukraine

Born on April 29, 1983 in Kupyansk, Kharkiv region
Education: V.N. Karazin Kharkiv National University, Mas-
ter's degree in social and economic geography (2005); 
Yaroslav Mudruy National Law Academy, Master's degree 
in Civil Law (2008); scientific degree of candidate of geo-
graphical sciences (2011); PhD degree in the Dresden 
University of Technology, Germany (2012); MBA at the 
London School of Economics (2015).
Career: 2005–2007 – Chief of Staff, Deputy Head of Kupy-
ansk state district administration; 2007–2009 – Acting Head, 
Kharkiv Regional Department of Water Resources; 2009–
2011 – Associate dean, School of Ecology of V.N. Karazin 
Kharkiv National University; 2012–2013 – Director, Cen-
ter for International Cooperation of V.N. Karazin Kharkiv 
National University; since 2013 – Director, Regional Centre 
for International Projects and Programs.

Address: 6, Svobody Sq., room 6-80 
Kharkiv, 61022, Ukraine 
Tel./Fax: +38 (057) 706-15-44 
Е-mail: dyi@ukr.net 
www.intprog.kh.ua



75Panel discussion " Interaction of local communities and oil and gas industry: practice for sustainable development Kharkiv Region"

Практичні кейси: партнерство 
територіальних громад та 

видобувних компаній
В рамках реалізації стратегії забезпечення енергетич-
ної незалежності України, в умовах дефіциту тради-
ційних викопних видів палива, значну роль відігра-
ють проекти із дослідження та розвідки нових видів 
енергетичних ресурсів, зокрема, газу нетрадиційних 
джерел. Успішність цих проектів залежить не лише від 
технологій розвідки та видобутку, запасів ресурсів, а й 
від партнерств, що працюють навколо цих проектів.
У країнах, де видобуток газу нетрадиційних джерел 
вже активно ведеться, навколо видобувних проектів 
утворюються консорціуми, в які входять представники 
компаній, провідні науковці, а, також, активні пред-
ставники громадськості. Такі об'єднання дозволяють 
переходити від хаотичних процесів у інформаційному 
середовищі, що формується навколо проектів, до ціл-
ком керованих інформаційних потоків, а саме:

• професійні консорціуми сприяють формуванню 
позитивному іміджу проектів видобувних компаній, 
руйнуючи міфи, що виникають навколо проектів із 
розвідки та видобутку газу нетрадиційних джерел;

• участь професорсько-викладацького складу про-
відних університетів у консорціумах породжує 
наукову дискусію щодо наслідків видобутку газу 
нетрадиційних джерел, результати якої доносяться 
до місцевих громад;

• фахові громадські організації здатні донести до 
представників територіальних громад ті соціально-
економічні переваги, що вони отримують внаслі-
док розвитку проектів із розвідки та видобування 
газу нетрадиційних джерел.

З іншого боку, фахові коаліції здійснюють "watch 
dog" – функцію через громадський та експертний 
моніторинг, контроль діяльності видобувних компаній, 
інформування представників місцевих громад щодо 
нагальної ситуації із розвідки та видобутку, виконуючи 
освітню функцію.
Слід зазначити, що такі коаліції активно діють в США, 
надаючи суттєву підтримку для місцевих органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядування, 
беручи на себе значний обсяг організаційної та освіт-
ньої роботи.
За аналогією, на сході України утворилась коаліція 
навколо проектів із розвідки та видобутку газу ущіль-
нених пісковиків в межах Юзівської ділянки у Схід-
ному нафтогазоносному регіоні, що здійснюється в 
рамках Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобу-
ваються в межах ділянки Юзівська, між Державою 
Україна та компанією "Шелл Експлорейшн енд Про-
дакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В." та товариством 
з обмеженою відповідальністю "Надра Юзівська". До 
консорціуму входить компанія Шелл (з боку видо-
бувних компаній), Харківський національний універ-
ситет імені В.Н. Каразіна (з боку наукових установ) та 
громадська організація "Інститут сталого розвитку"  
(з боку представників громадськості).
В рамках цього партнерства реалізовуються ініціативи, 
спрямовані на інформування громадськості щодо гео-
логічних умов, екологічних наслідків та соціально-еко-
номічних переваг для громад в рамках проектів із роз-
відки та видобутку газу нетрадиційних джерел, зокрема:

• проведення серії наукових експертних круглих столів;
• організації інформаційних on-line семінарів з 

метою обміну науковцями, з різних наукових цен-
трів світу, думками у галузі розвідки та видобутку 
газу нетрадиційних джерел;

• супроводження освітніх візитів з метою отримання 
практичних знань харківськими науковцями у галузі 
розвідки та видобутку газу нетрадиційних джерел.

Локальний рівень партнерства. Окремої уваги заслу-
говує резонансний проект "Видобувні компанії – парт-
нери для сталого розвитку громад", що реалізовується 
в рамках нетехнічного компоненту проекту компа-
нії Шелл та Британської Ради в Україні "Інститут газу 
нетрадиційних джерел". Операторами проекту є Регі-
ональний центр міжнародних проектів і програм Хар-
ківського національного університету імені В.Н. Кара-
зіна та Інститут сталого розвитку. Метою проекту є 
сприяння розробки стратегій розвитку 8-ми територі-
альних громад в межах Юзівської ділянки, враховуючи 
партнерство із видобувними компаніями, зокрема, 
тими, що працюють у галузі видобутку нетрадиційного 
газу. Слід зазначити, що враховуючи соціально-полі-
тичну ситуацію в донецькій частині Юзівської ділянки 
проект перефокусовано на адміністративні райони 
Харківської області: Балаклійський, Барвінківський, 
Блізнюківський, Зачепилівський, Ізюмський, Лозів-
ський, Первомайський та Сахновщанський.
Старт проекту покладено під час Першого Україно-
Німецького бізнес-форуму "Біоенергетика. Енергоефек-
тивність та агробізнес", в рамках якого, безпосередньо, 
презентовано проект "Видобувні компанії – партнери 
для сталого розвитку громад" представникам місцевих 
громад, організаціям-донорам, міжнародним компа-
ніям, які працюють у галузі відновлювальної енергетики 
та енергозбереження, експертам із розвитку місцевих 
громад. Презентація проекту стала певним роад-шоу, 
під час якого було визначено сильні сторони та загрози, 
які стоять перед проектною командою. 
В рамках проекту здійснено дослідження якості життя 
населення зазначених адміністративних районів, вико-
ристовуючи базові індикатори, запропоновані Life 
Research Institute Організації Об’єднаних Націй. Крім 
того, групою експертів проекту створено інформацій-
ний банк результатів та "історій успіху" кращих прак-
тик співпраці видобувних компаній із територіаль-
ними громадами у цілому Світі (досліджено досвід 22 
компаній у 27 країнах світу). Використовуючи успішні 
моделі та оцінки рівня якості життя громадян, експер-
тами проекту (визнаними фахівцями у галузі еконо-
міки, місцевого самоврядування, соціальної роботи, 
енергетики та права) розробили сценарії соціально-
економічного розвитку громад Харківщини.
Розроблені сценарії були протестовані на актив-
них представниках адміністративних районів під час 
Форуму лідерів сільських громад Харківської області, 
який організований спільно із Міжнародним фондом 
"Відродження". А також, реалістичність сценаріїв про-
тестовано із керівниками органів місцевого самовря-
дування області із залученням польських експертів. 
До, речі, в рамках проекту, Міністерство закордон-
них справ Республіки Польща підтримало навчаль-
ний візит активних представників проекту "Видобувні 
компанії – партнери для сталого розвитку громад" до 
польських органів місцевого самоврядування. Метою 
освітньої подорожі є формування теоретичних знань та 
практичних навичок щодо використання в Харківській 
області польських моделей співпраці територіальних 
громад із бізнесом, зокрема, видобувними компаніями.
Використавши результати досліджень, проведених в 
рамках проекту, а, також, польський досвід, тренерами 
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ініціативи "Видобувні компанії – партнери для сталого 
розвитку громад" розроблені навчальні матеріали, 
за якими проведено 8 виїзних семінарів в районах 
області та організовано 5-тиденну Першу літню школу 
проектного менеджменту у Зміївському районі для 
25 представників територіальних громад Харківщини. 
Результатом навчання є розроблені спільні проектні 
пропозиції із соціально-економічного розвитку місце-
вих територіальних громад. Кращі проектні пропози-
ції отримають фінансування від Національного фонду 
підтримки демократії США (NED), котельне облад-
нання Defra (Республіка Польща), а, також, додаткове 
фінансування від національних проектів Агенції США з 
Міжнародного Розвитку (USAID).
Регіональний рівень партнерства між громадами та 
видобувними компаніями на Харківщині відобра-
жується у програмній ініціативі "Via Accountability to 
Responsibility" ("Через підзвітність до відповідаль-
ності"), що реалізується Київським міжнародним 
енергетичним клубом, Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості, Регіональним центром між-
народних проектів і програм за підтримки Європей-
ського Союзу. В рамках ініціативи, зокрема, здійснює-
ться дослідження рівня транспарентності місцевих та 
міжнародних видобувних компаній, що працюють 
в регіоні, з метою визначення об’ємів платежів, які 
повинні відраховуватись до місцевих бюджетів. Крім 
того в ініціативі здійснюється порівняльний аналіз 
об’ємів видобутку природних ресурсів (у грошовому 
еквіваленті) та бюджетів соціальної відповідальності 
компаній з метою їх мотивування до участі у спільних 
програмах соціальної відповідальності. Слід зазна-
чити, що компанії з іноземним капіталом, як то "Шелл 
Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс  
(IV) Б.В.", виступають активними прихильниками реа-
лізації подібних ініціатив.
Національний рівень партнерства демонструє успішну 
розробку громадськими експертами та компаніями, 
що мають іноземний капітал та високий рівень прозо-
рості фінансів, законопроектів із просування європей-
ських моделей прозорої галузі енергетики, зокрема: ЗУ 
"Про внесення змін в деякі законодавчі акти України 
відносно посилення прозорості видобувних галузей 
в Україні" (прийнято 16 липня 2015), ЗУ "Про ринок 
природного газу" (прийнято 5 квітня 2015), ЗУ "Про 
національний фонд розвитку" (на розгляді у комітетах 
Верховної Ради України).
Отже, партнерство територіальних громад та видо-
бувних компаній, зокрема нафтогазового сектору, не є 
міфом, а має цілу низку практичних результатів. Саме, 
такими практичними кейсами зможе скористатись 
інший бізнес на шляху розбудови спроможних, само-
достатніх та успішних громад.

Практические кейсы: 
партнерство территориальных 

громад и добывающих компаний
В рамках реализации стратегии обеспечения энерге-
тической независимости Украины, в условиях дефи-
цита традиционных ископаемых видов топлива, зна-
чительную роль играют проекты по исследованию 
и разведки новых видов энергетических ресурсов, в 
частности, газа нетрадиционных источников. Успеш-
ность этих проектов зависит не только от технологий 
разведки и добычи, запасов ресурсов, но и от пар-
тнерств, вращающиеся вокруг этих проектов.

В странах, где добыча газа нетрадиционных источни-
ков уже активно ведется, вокруг добывающих прое-
ктов образуются консорциумы, в которые входят 
представители компаний, ведущие ученые, а также, 
активные представители общественности. Такие 
объединения позволяют переходить от хаотических 
процессов в информационной среде, которая фор-
мируется вокруг проектов, до вполне управляемых 
информационных потоков, а именно:

• профессиональные консорциумы способствуют 
формированию положительного имиджа прое-
ктов добывающих компаний, разрушая мифы, воз-
никающие вокруг проектов по разведке и добыче 
газа нетрадиционных источников;

• участие профессорско-преподавательского состава 
ведущих университетов в консорциумах порож-
дает научную дискуссию о последствиях добычи 
газа нетрадиционных источников, результаты 
которой доносятся до местных громад;

• профессиональные общественные организации 
способны донести до представителей террито-
риальных громадн те социально-экономические 
преимущества, которые они получают в резуль-
тате развития проектов по разведке и добыче газа 
нетрадиционных источников.

С другой стороны, профессиональные коалиции осу-
ществляют "watch dog" – функцию через обществен-
ный и экспертный мониторинг, контроль деятельности 
добывающих компаний, информирование представи-
телей местных громад по крайней ситуации по раз-
ведке и добыче, выполняя образовательную функцию.
Следует отметить, что такие коалиции активно дей-
ствуют в США, предоставляя существенную под-
держку местным органам исполнительной власти и 
органам местного самоуправления, принимая на себя 
значительный объем организационной и образова-
тельной работы.
По аналогии, на востоке Украины образовалась коали-
ция вокруг проектов по разведке и добыче газа уплот-
ненных песчаников в пределах Юзовского участка в 
Восточном нефтегазоносном регионе, и осуществля-
ется в рамках "Соглашения о разделе углеводородов, 
которые добываются в пределах участка Юзовский, 
между государством Украина и компанией "Шелл Экс-
плорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвестментс (IV) 
Б.В." и обществом с ограниченной ответственностью 
"Недра Юзовская". В консорциум входит компания 
Шелл (со стороны добывающих компаний), Харьков-
ский национальный университет имени В.Н. Каразина 
(со стороны научных учреждений) и общественная 
организация "Институт устойчивого развития" (со сто-
роны представителей общественности).
В рамках этого партнерства реализуются инициативы, 
направленные на информирование общественности 
о геологических условиях, экологических послед-
ствиях и социально-экономических преимуществах 
для территориальных громад в рамках проектов по 
разведке и добыче газа нетрадиционных источников, 
в том числе:

• проведение серии научных экспертных круглых 
столов;

• организация информационных on-line семинаров 
с целью обмена учеными, из различных научных 
центров мира, мыслями в области разведки и 
добычи газа нетрадиционных источников;

• сопровождение образовательных визитов с целью 
получения практических знаний харьковскими 
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ние теоретических знаний и практических навыков по 
использованию в Харьковской области польских моде-
лей сотрудничества территориальных громад с бизне-
сом, в частности, добывающими компаниями.
Использовав результаты исследований, проведенных 
в рамках проекта, а также, польский опыт, тренерами 
инициативы "Добывающие компании – партнеры для 
устойчивого развития территориальных громад" раз-
работаны учебные материалы, по которым проведено 
8 выездных семинаров в районах области и органи-
зовано 5-дневную Первую летнюю школу проектного 
менеджмента в Змиевском районе для 25 представи-
телей территориальных громад Харьковщины. Резуль-
татом обучения является разработка совместные про-
ектных предложения по социально-экономическому 
развитию местных территориальных громад. Лучшие 
проектные предложения получат финансирование от 
Национального фонда поддержки демократии США 
(NED), котельное оборудование Defra (Республика 
Польша), а также, дополнительное финансирование 
от национальных проектов Агентства США по Между-
народному Развитию (USAID).
Региональный уровень партнерства между грома-
дами и добывающими компаниями в Харьковской 
области отображается в программной инициативе 
"Via Accountability to Responsibility" ("Через подот-
четность к ответственности"), которая реализуется 
Киевским международным энергетическим клубом, 
Министерством энергетики и угольной промышлен-
ности Украины, Региональным центром междуна-
родных проектов и программ при поддержке Евро-
пейского Союза. В рамках инициативы, в частности, 
осуществляется исследование уровня транспарент-
ности местных и международных добывающих ком-
паний, работающих в регионе, с целью определения 
объемов платежей, которые должны отчисляться в 
местные бюджеты. Кроме того, в инициативе осу-
ществляется сравнительный анализ объемов добычи 
природных ресурсов (в денежном эквиваленте) и 
бюджетов социальной ответственности компаний с 
целью их мотивации к участию в совместных про-
граммах социальной ответственности. Следует отме-
тить, что компании с иностранным капиталом, как 
"Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Юкрейн Инвест-
ментс (IV) Б.В.", выступают активными сторонниками 
реализации подобных инициатив.
Национальный уровень партнерства демонстрирует 
успешную разработку общественными экспертами 
и компаниями, имеющими иностранный капитал и 
высокий уровень прозрачности финансов, законо-
проектов по продвижению европейских моделей 
прозрачной области энергетики, в частности: ЗУ "О 
внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно усиления прозрачности 
добывающих отраслей в Украине" (принято 16 июля 
2015), Закона Украины "О рынке природного газа" 
(принят 5 апреля 2015), Закона Украины "О нацио-
нальном фонде развития" (на рассмотрении в комите-
тах Верховной Рады Украины).
Итак, партнерство территориальных громад и добы-
вающих компаний, в частности нефтегазового сектора, 
не является мифом, а имеет целый ряд практических 
результатов. Именно такими практическими кейсами 
сможет воспользоваться другой вид бизнеса на пути раз-
вития способных, самодостаточных и успешных громад.

учеными в области разведки и добычи газа нетра-
диционных источников.

Локальный уровень партнерства. Отдельного внима-
ния заслуживает резонансный проект "Добывающие 
компании – партнеры для устойчивого развития тер-
риториальных громад", реализуемый в рамках нетех-
нического компонента проекта компании Шелл и 
Британского Совета в Украине "Институт газа нетради-
ционных источников". Операторами проекта является 
Региональный центр международных проектов и про-
грамм Харьковского национального университета 
имени В.Н. Каразина и Институт устойчивого развития. 
Целью проекта является содействие разработке стра-
тегий развития 8-ми территориальными громадами в 
пределах Юзовского участка, учитывая партнерство 
с добывающими компаниями, в частности, работаю-
щими в области добычи нетрадиционного газа. Сле-
дует отметить, что, учитывая социально-политиче-
скую ситуацию в донецкой части Юзовского участка, 
проект перефокусовано на административные рай-
оны Харьковской области: Балаклейский, Барвен-
ковский, Близнюковский, Зачепиловский, Изюмский, 
Лозовской, Первомайский и Сахновщинский.
Старт проекта положено во время Первого Украино-
Немецкого бизнес-форума "Биоэнергетика. Энер-
гоэффективность и агробизнес", в рамках которого, 
непосредственно, презентован проект "Добывающие 
компании – партнеры для устойчивого развития тер-
риториальных громад" представителям местных гро-
мад, организациям-донорам, международным компа-
ниям, которые работают в области возобновляемой 
энергетики и энергосбережения, экспертам по разви-
тию местных грмад. Презентация проекта стала опре-
деленным роад-шоу, во время которого были опреде-
лены сильные стороны и угрозы, которые стоят перед 
проектной командой. 
В рамках проекта проведено исследование качества 
жизни населения указанных административных рай-
онов, используя базовые индикаторы, предложенные 
Life Research Institute Организации Объединенных 
Наций. Кроме того, группой экспертов проекта соз-
дан информационный банк результатов и "историй 
успеха" лучших практик сотрудничества добывающих 
компаний с территориальными громадами в целом 
Мире (исследовано опыт 22 компаний в 27 странах 
мира). Используя успешные модели и оценки уровня 
качества жизни граждан, экспертами проекта (при-
знанными специалистами в области экономики, мест-
ного самоуправления, социальной работы, энергетики 
и права) разработали сценарии социально-экономи-
ческого развития громад Харьковщины.
Разработанные сценарии были протестированы на 
активных представителях административных райо-
нов во время Форума лидеров сельских громад Харь-
ковской области, который организован совместно с 
Международным фондом "Возрождение". А также, 
реалистичность сценариев протестировано с руково-
дителями органов местного самоуправления области 
с привлечением польских экспертов. Кстати, в рамках 
проекта, Министерство иностранных дел Республики 
Польша поддержало учебный визит активных предста-
вителей проекта "Добывающие компании – партнеры 
для устойчивого развития территориальных громад" 
в польских органов местного самоуправления. Целью 
образовательного путешествия является формирова-
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Естественно-научное 
образование в Украине как 

основа инновационного 
развития: вызовы и перспективы
За 24 года независимости украинское общество пре-
терпело глубокие преобразования. Не обошли они 
и систему образования. В современной украинской 
образовательной системе советские родовые черты 
прихотливо соединяются с новациями, долженствую-
щими обозначить принадлежность Украины к запад-
ной цивилизации и ее вхождение в европейское 
научно-образовательное пространство. 
Перманентный кризис, с небольшими перерывами 
сопровождающий цивилизационную трансформацию 
украинского общества, затруднил, если не исключил 
вовсе, рациональное прогнозирование социально-
экономического состояния страны. Для системы обра-
зования принципиальной оказалась неспособность 
государственных институций сформировать прогноз 
рынка труда на средне- и долгосрочную перспективу, 
а также осуществить реальные меры по переводу эко-
номики на инновационный путь развития. 
В этих условиях был сделан выбор, на долгие годы 
предопределивший судьбы не только научно-обра-
зовательной системы, но и перспективы Украины в 
формирующейся "цивилизации знаний": произошел 
переход к модели массового, чуть ли не всеобщего 
высшего образования 
С первых дней независимости образование стало той 
областью, на которой сосредоточились основные 
усилия по "созданию нации" в независимой Укра-
ине. Замена естественнонаучных и технических при-
оритетов коммуникативными и историко-культуро-
логическими знаменовала собой гуманитаризацию 
образования. 
Еще одной тенденцией стало резкое увеличение числа 
высших учебных заведений, причем очень многие 
вузы обзавелось филиалами и консультационными 
пунктами по всей стране, вплоть до райцентров и сел. 
Наиболее значимыми стали мероприятия, связанные 
с присоединением Украины в 2005 г. к болонскому 
процессу. Участие в болонском процессе на государ-
ственном уровне рассматривали как доказательство 
принадлежности страны к европейской цивилизации. 
При перманентном дефиците ресурсов, практически 
исключающем возможность модернизации устарев-
шей материальной базы учебного процесса и науч-
ных исследований, воплощение принципов болон-
ского процесса не могло не пойти по пути внедрения 
его формальных признаков. 
Наиболее радикальной реформой в системе образо-
вания стало внедрение независимого внешнего тести-
рования, ставшего единственным пропуском абитури-
ентов к высшему образованию. Как любая инновация, 
внешнее тестирование несет и положительные изме-
нения, и предъявляет новые вызовы. 
Упомянутые кардинальные реформы образования, в 
том числе высшего, привели к системным проблемам, 

существенного замедляющим инновационный путь 
развития независимой Украины:

• значительное снижение интереса среди школьни-
ков к естественно-научному образованию;

• падение престижа инженерных и естественно-
научных специальностей среди абитуриентов в 
высших учебных заведениях Украины;

• в среднем низкий уровень профессиональ-
ной подготовки выпускников вузов в области 
инженерных, технических и естественно-научных 
специальностей;

• несоответствие перечня специальностей, по 
которым вузы готовят выпускников, реальным 
запросам рынка труда;

• "интеллектуальный" голод в отраслях, требующих 
активного внедрения инновационных технологий 
и современных достижений научно-технического 
прогресса.

Важнейшим фактором, усугубляющим проблемы есте-
ственно-научного и технического образования в Укра-
ине, является боязнь государства кардинально рефор-
мировать организацию, управление и финансирование 
науки и начуно-технических исследований в стране. 
При этом следует заметить, что передовые развитые 
страны, такие как США, Великобритания, Германия, 
Франция, Япония и др. давно выработали и настой-
чиво проводят в жизнь стратегии устойчивого раз-
вития, основанные на научно-техническом прогрессе, 
предполагающем а) активную государственную под-
держку естественно-научного образования от школы 
до вуза, б) широкую многоуровневую поддержку 
науки и научных исследований, в) активное привле-
чение результатов научных исследований для разра-
ботки и развития инновационных технологий.
Очевидно, что инновационный путь развития Украины 
предполагает существенную переоценку миссии и 
задач вузов Украины в области технического и есте-
ственно-научного образования с учетом того, что 
система образования в целом является достаточно 
инерционной, а в стране отсутствуют необходимые 
ресурсы для материально-технического обеспечения 
соответствующих образовательных направлений.
В настоящее время к числу важнейших инновацион-
ных задач вузов следует отнести:

• активное участие вузов в естественно-научном 
образовании и просвещении школьников с 
использованием всего арсенала традиционных и 
современных методов коммуникаций;

• перестройка содержательной части программ и 
направленности магистерских программ с ори-
ентацией на запросы рынка труда и актуальные 
задачи научно-технического прогресса. 

В настоящем сообщении на примере функционирова-
ния проектов "Центр иинтерактивных методов обуче-
ния "Прадокс-Шоу" и новой магистерской программы 
"Екогеохимия нефти и газа" показан успешный опыт 
химического факультета Харьковского национального 
университета имени В.Н. Каразина в решении постав-
ленных задач.
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Тези виступу
Розвиток економіки неможливо без інновацій. Важ-
ливим при цьому є те, що і економіка, і інноваційна 
діяльність мають бути нерозривно пов'язані з розви-
тком соціальної інфраструктури та соціально-еконо-
мічних показників місцевих громад. Найважливішою 
сферою економіки Харківського регіону є нафтога-
зова галузь. Місцеві громади України та, зокрема, 
Харківської області дещо упереджено ставляться до 
проектів з розвідки та видобутку вуглеводнів. Насе-
лення не має можливості порівняти пов’язані з цими 
програмами потенційні ризики та гарантовані соці-
ально-економічні вигоди.
Для підвищення обізнаності населення, компанія 
"Шелл" спільно з Британською Радою в Україні орга-
нізували конкурс проектів серед ВНЗ, наукових і гро-
мадських організацій у рамках програми "Український 
інститут газу нетрадиційних джерел (УІГНД)". В номіна-
ції соціально-економічний вплив реалізації проектів з 
розвідки та видобутку нетрадиційних вуглеводнів для 
місцевих громад, районів та регіонів, серед інших, 
отримав перемогу Науковий парк "Радіоелектроніка 
та інформатика" Харківського національного універ-
ситету радіоелектроніки (ХНУРЕ) з проектом "Ство-
рення геоінформаційної системи моніторингу впливу 
проектів розвідки та видобутку вуглеводнів на соці-
ально-економічний розвиток місцевих громад Харків-
ської області" (ГІСМВВ). 
Даний проект виконано згідно з договором про 
надання благодійного гранту між науковим парком 
"Радіоелектроніка та інформатика" ХНУРЕ та пред-
ставництвом компанії "Шелл" в Україні. Адміністрато-
ром цього проекту є ТОВ "Британська Рада (Україна)", 
а партнерами з його виконання є Асоціація органів 
місцевого самоврядування Харківської області та Нау-
ково-дослідний центр індустріальних проблем роз-
витку НАН України. 
Метою проекту було створення ГІСМВВ. Система 
дозволяє відображати на карті інформацію про роз-
ташування підприємств з розвідки та видобутку вуг-
леводнів; зібрану та оброблену інформацію щодо 
певних параметрів проведення розвідки та видо-
бутку вуглеводнів, про деякі показники, що вплива-
ють на стійкий розвиток громад, а саме: екологічні 
показники, дані про стан ринку праці на території 
ведення робіт, обсяги пов’язаних з цим надходжень 
до бюджету та інші соціально-економічні показники 
на рівні окремих громад. 
В результаті створення системи ГІСМВВ та проведення 
у громадах усіх районів Харківської області інформа-
ційних круглих столів за підтримки компанії "ШЕЛЛ" в 
Україні дозволило:

• підвищити обізнаність населення місцевих громад 
Харківської області про традиційні і, особливо, 

нетрадиційні технології видобутку вуглеводнів, 
які підвищують рівень енергетичної незалежності 
нашої держави;

• наглядно продемонструвати позитивний вплив на 
соціально-економічні показники громад проектів 
розвідки та видобутку вуглеводнів;

• ознайомити місцеві громади з основними напрям-
ками проекту стратегічного розвитку Харківського 
регіону в умовах децентралізації управління та під-
вищення господарської самостійності громад;

• отримати нові пропозиції з місць до проекту стра-
тегії розвитку Харківського регіону.

16 грудня 2014р. в Харкові відбувся підсумковий кру-
глий стіл з демонстрацією роботи створеної геоін-
формаційної системи та обговоренням впливу прое-
ктів розвідки та видобутку вуглеводнів на розвиток 
місцевих громад, на якому були присутні представ-
ники компанії "Шелл" в Україні, на чолі з заступни-
ком Генерального директора компанії SHELL в Україні 
Андреасом Борком. 
Завершення розробки "Геоінформаційної системи 
моніторингу регіональних ресурсів та інформаційно-
аналітичного супроводу управлінських рішень" 
(ГІСМР), яку також виконує Науковий парк "Радіоелек-
троніка та інформатика" ХНУРЕ, дозволить зробити 
повну інвентаризацію та паспортизацію матеріальних 
та інших ресурсів комунальних підприємств облради; 
автоматизувати аналітику та підвищити економічну 
ефективність, а інколи – зробити висновки з доціль-
ності їх функціонування. 
Геоінформаційна система моніторингу впливу прое-
ктів розвідки та видобутку вуглеводнів та ГІСМР – це 
безумовно кроки на шляху інформатизації області, 
впровадження технологій електронного врядування, 
але для побудови комплексної, міжгалузевої, ієрар-
хічної (область–район–місто–село) з урахуванням 
нового територіально-адміністративного устрою регі-
ону, геоінформаційної аналітичної системи управління 
сталим розвитком області необхідно, в найближчий 
час, розробити її концепцію, системний проект та 
план його реалізації. Така сучасна комп’ютеризована 
система буде являтись тим інструментом, що забез-
печить ефективне управління складним господар-
ським комплексом області в умовах децентралізації 
та підвищення господарської самостійності регіонів. 
Геоінформаційна система ГІСМВВ розроблена за 
допомогою інструментального програмного забез-
печення з відкритим кодом. Її адреса в Інтернеті:  
gasmonitoring.org.ua. 
Дякуємо компанії "ШЕЛЛ" в Україні, яка допомогла 
розробникам та громадам ще раз критично розгля-
нути проблематику впровадження проектів видобутку 
вуглеводнів та організацію взаємодії місцевих громад і 
компаній нафтогазового комплексу, а також проблема-
тику пов’язану з інформатизацією Харківської області.
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Удосконалення регуляторного 
середовища у сфері охорони 

довкілля для проектів з 
видобутку нетрадиційного газу

ТОВ "КТ-Енергія" в рамках програми Український 
інститут газу нетрадиційних джерел компанії Шелл 
в Україні реалізувала проект, спрямований на роз-
робку пропозицій щодо удосконалення регуляторного 
середовища у сфері охорони навколишнього серед-
овища та екологічного моніторингу для проектів з 
видобутку нетрадиційних вуглеводнів.
В рамках проекту проаналізоване законодавство 
України в частині оцінки впливу проектів на навко-
лишнє природне середовище та екологічної експер-
тизи, процедур отримання дозвільних документів 
у сфері охорони довкілля, обмеження щодо розмі-
щення свердловин, вимоги до захисту поверхневих 
та підземних водних ресурсів, поводження з відхо-
дами та ін., а також розроблені пропозиції щодо його 
удосконалення.
Україні потрібно терміново прийняти процедуру 
видачі дозволів на операції у сфері поводження з від-
ходами, яка відсутня вже більше року, що, звичайно, 
ускладнює і господарську діяльність компаній, і роботу 
державних органів – департаментів екології та при-
родних ресурсів обласних державних адміністрацій. 
В українському законодавстві бракує норматив-
них актів, які б враховували особливості видобутку 
нетрадиційних вуглеводнів. Для прикладу, необхідно 
затвердити вимоги до відстеження базового стану 
довкілля до проведення гідророзриву, насамперед, 
стану поверхневих та підземних водних ресурсів. Крім 
того, важливо забезпечити максимальну прозорість 
інформації про проекти з видобутку нетрадиційного 
газу через відкриту публікацію дозвільних документів, 
інформації про заплановані операції з проведення гід-
ророзриву та хімічний склад рідини для гідророзриву. 

Разом з тим, Україна має досить суворі у порівнянні з 
іншими проаналізованими країнами (Канада, Велико-
британія, Польща) вимоги щодо проведення оцінки 
впливу на довкілля та обмеження щодо розміщення 
нафтогазових свердловин, що може слугувати додат-
ковим інструментом мінімізації екологічних ризиків 
при видобутку нетрадиційного газу. 
Дієвим інструментом удосконалення регуляторних 
процедур є запровадження електронних послуг для 
отримання дозвільних документів у сфері охорони 
довкілля. Адже саме запровадження інструментів 
електронного урядування може в найкоротшій пер-
спективі принести відчутні вигоди і для видобув-
них компаній шляхом зменшення часових витрат та 
корупційних ризиків при проходженні дозвільних 
процедур, і для широкої громадськості через підви-
щення прозорості та покращення доступу до еколо-
гічної інформації.
У діалозі із Державним агентством з питань електро-
нного урядування, Міністерством екології та природ-
них ресурсів України та регіональними дозвільними 
органами, в т.ч. департаментом екології та природних 
ресурсів Харківської обласної державної адміністра-
ції, компанія КТ-Енергія розробила пропозиції щодо 
запровадження електронних послуг для дозвільних 
процедур у сфері охорони довкілля.
Основні результати проекту представлені в дослі-
дженнях, опублікованих на сайті "Нетрадиційний газ в 
Україні" – shalegas.in.ua:

• Регулювання розвідки та видобування нетрадицій-
них вуглеводнів в частині охорони довкілля та еко-
логічного моніторингу,

• Пропозиції щодо реформування регулювання роз-
відки та видобування нетрадиційних вуглеводнів в 
частині охорони довкілля на основі міжнародного 
досвіду;

• Інструменти електронного урядування для дозвіль-
них процедур у сфері охорони довкілля.
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Тези виступу
На сьогодні аграрний сектор є ключовою галуззю 
економіки, базовою складовою виступає сільське гос-
подарство. Цей сектор також формує основу продо-
вольчої та в значній частині економічну та екологічну 
безпеку, а також формує соціально-економічні основи 
розвитку сільських територій.
Сільське господарство має значний потенціал, який 
дозволяє не тільки забезпечити потреби внутрішнього 
ринку, але й експортувати значні обсяги продукції.
Аграрному сектору заважають розвиватися бага-
точисленні проблеми: незавершеність земельної 
реформи, низькі темпи техніко-технологічного онов-
лення, нестабільність ринків, різке подорожання 
енергоносіїв, втрати продукції внаслідок недоскона-
лості системи логістики та інфраструктури аграрного 
ринку в цілому та інші.
Головна причина – дефіцит коштів. По причині дефі-
циту коштів потенціал використовується незадовільно. 
Так, наприклад, потенційно область може отримувати 
по 100 – 110 центнерів озимої пшениці з гектара, 
фактично у минулому році отримано 49,1 ц/га, тобто 
потенціал реалізовано лише на 44-49%. 
Аналогічна ситуація і з реалізацією генетичного потен-
ціалу у тваринництві. Так, на приростах живої маси 
бройлерів вона складає 70-80%, свиней – 50-55%, 
великої рогатої худоби – 55-60%, по надою молока на 
корову – 55-60%.
Дефіцит коштів не дає змоги вносити в повному 
обсязі мінеральні добрива, застосовувати необхідні 
засоби захисту рослин, використовувати повноцінне 
годування тварин та птиці, здійснювати технічне пере-
озброєння галузі.
Тому головне завдання реформи в АПК – перетворити 
сільське господарство в інвестиційно привабливу 
галузь економіки і забезпечити залучення коштів для 
операційних витрат з метою дотримання технологій і 
інвестицій для оновлення основних засобів.
Одним із джерел фінансування сільського господар-
ства є кошти інвесторів. Тому необхідно посилювати 
роботу в цьому напрямку, незважаючи на непросту 
ситуацію в Україні. На сьогодні аграрний бізнес гото-
вий-відкритого діалогу з інвесторами. Ми розуміємо, 
що в інвестиційному кліматі області, як і всієї держави 
в цілому, є багато проблем. Це і часта зміна законо-
давства, політичні та військові ризики, корупція, зно-
шеність транспортної інфраструктури та інші, що зни-
жує інвестиційну привабливість галузі. Тому необхідно 
працювати над усуненням цих проблем.
Важливим джерелом фінансування є кредитні 
ресурси. Так, станом на 30.07.2015 року 173 госпо-
дарства області залучили банківські кредити на суму 
більше 358,6 млн грн.
До стримуючих факторів, які перешкоджають вико-
ристанню суб’єктами господарювання кредитних 
послуг банків відносять:

• високий рівень відсоткових ставок за кредитами 
(процентні ставки в межах 30% річних);

• надмірні вимоги банків-вартості застави відносно 
суми кредиту;

• складна і тривала процедура оформлення документів.

Ці негативні фактори стримуюсь використання 
суб’єктами господарювання кредитних ресурсів на 
середній та довгостроковій основі, що стає на заваді 
оновлення матеріально-технічної бази підприємств.
Для покращення ситуації, на наш погляд, необхідно: 

• внести пропозиції щодо визначення щорічних 
обсягів рефінансування комерційних банків НБУ під 
пільгову ставку для цільового кредитування АПК;

• внести пропозиції щодо використання частини 
запозичених у міжнародних фінансових організа-
цій коштів (МВФ, ЕБРР) для кредитування АПК;

• вжити заходів щодо залучення коштів міжнарод-
них інвестиційних компаній.

Пріоритетним заходом у реформуванні аграрного сек-
тору економіки є дерегуляція. Ми вважаємо, що необ-
хідно залишити в дії лише ті обов’язкові процедури, 
які необхідні для захисту життя чи здоров’я людей, 
тварин або рослин, навколишнього середовища. 
Ще одне важливе питання на якому я б хотів зупини-
тися, це можлива відміна з 1 січня 2016 року спецре-
жиму оподаткування ПДВ. За рахунок спецрежиму ПДВ 
формується близько 8-9% фінансових ресурсів аграр-
них підприємств. Скасування податкових пільг може 
призвести-неконкурентноздатності української сіль-
госппродукції, як на внутрішньому так і на зовнішньому 
ринках, адже виробники будуть змушені компенсувати 
власні витрати за рахунок підвищення цін, зменшення 
заробітної плати, економії на витратних матеріалах та 
інше. Отже вважаю за необхідне залишити в дії спецре-
жим оподаткування ПДВ-1 січня 2018 року.
Важливим питанням для сільського господарства є 
ціноутворення на продукцію. За останні роки відбу-
лося значне зростання цінового диспаритету. Так, якщо 
у 1990 році для придбання однієї тонни дизельного 
палива треба було продати 0,2 тонни зерна пшениці, то 
у поточному році більше 6 тонн, тобто у 30 разів більше. 
Подібне відбулося і в закупівлі мінеральних добрив, 
засобів захисту рослин, інших виробничих ресурсів. 
На наш погляд, вирішення цієї проблеми за держав-
ними органами влади. 
Велике значення для області має розвиток торгівлі 
сільською продукцією. Досягнення в області виробни-
цтва аграрних продуктів за останні роки обнадіюють, 
що дозволяє розраховувати на збільшення експорту. 
При цьому перспектива аграрного експорту в ЄС є 
дуже привабливою. Однак, наші товаровиробники 
стикаються з низкою вимог, які стосуються якості та 
безпеки продукції, підприємства підлягають перевір-
кам уповноважених європейських органів, а експор-
тери потребують надійних європейських партнерів.
При цьому на державу покладається очікування щодо 
зближення вітчизняного законодавства-директив і 
регламентів ЄС, а наші виробники повинні взяти на 
себе відповідальність за дотримання вимог щодо без-
печності продукції, зрозуміти специфіку споживчих 
уподобань в ЄС і не лише вийти, але і закріпитись на 
європейському рівні. Також через тісну працю з ЄС 
ми зможемо значно розширити географію експорту, у 
тому числі у напрямку ринків розвинених країн.
Одним із пріоритетних завдань обласної державної 
адміністрації є розвиток кооперативного руху на селі. 
Але для успішної роботи в цьому напрямку на наш 
погляд потрібно удосконалювати законодавчу базу і 
особливо в частині оподаткування.
Значну роботу належить провести по розвитку сіль-
ськогосподарських територій, особливо по розвитку 
їх інфраструктури, стимулюванню не аграрних видів 
діяльності, розбудові туристичного потенціалу.
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Вадим Бодаєв 
Директор міжнародної інвестиційної  

компанії "SigmaBleyzer"  
Голова Ради Федерації роботодавців  

агропромислового комплексу  
та продовольства України

Народився 16 листопада 1958 р. у м. Харків.
Закінчив Харківський Авіаційний інститут (1981 р.) 
Отримав додаткову освіту у бізнес-школі Віденського 
університету за спеціальністю "Організація бізнесу у 
державах Східної Європи", а також в Українській Ака-
демії Міністерства промислової політики.
В 1989–1992 рр. працював експертом при урядовій 
групі в Раді Міністрів СРСР. Потім деякий час працю-
вав у Кабінеті Міністрів Казахстану. В середині 90-х рр. 
працював радником у ряді комітетів ВР України з 
інвестицій і промислової політики. У 2000 р. Вадим 
Бодаєв став директором представництва компанії 
SigmaBleyzer в Україні, а через кілька років – директо-
ром міжнародної інвестиційної компанії SigmaBleyzer. 

Адреса: "Мандарин Плаза",вул. Басейна, 6 
8 поверх, м. Київ, 01004, Україна 
Тел.: +38 (044) 284-12-89 
Факс: +38 (044) 284-12-83 
www.sigmableyzer.com

Вадим Бодаев
Директор международной  

инвестиционной компании "SigmaBleyzer". 
Председатель Совета Федерации  

работодателей агропромышленного комплекса  
и продовольствия Украины

Родился 16 ноября 1958 г. в г. Харьков.
Окончил Харьковский Авиационный институт 
(1981 г.) Получил дополнительное образова-
ние в бизнес-школе Венского университета по 
 специальности "Организация бизнеса в  государствах 
Восточной Европы", а также в  Украинской Академии 
Министерства промышленной политики.
В 1989–1992 гг. работал экспертом при правительствен-
ной группе в Совете Министров СССР. Затем некото-
рое время работал в Кабинете Министров Казахстана. 
В середине 90-х гг. работал советником в ряде коми-
тетов  ВР Украины по инвестициям и промышленной 
политике. В 2000 г. Вадим Бодаев стал директором 
представительства компании SigmaBleyzer в Украине, 
а через несколько лет – директором международной 
инвестиционной компании SigmaBleyzer.

Адрес: "Мандарин Плаза", ул. Бассейная, 6 
8 этаж, г. Киев, 01004, Украина 
Тел.: +38 (044) 284-12-89 
Факс: +38 (044) 284-12-83 
www.sigmableyzer.com
 

Vadym Bodayev
Director, international investment  

company "SigmaBleyzer". 
Chairman of the Ukrainian Union  

of Employers Organizations "Agro-Culture  
and Food Employers Federation of Ukraine"

Born on November 16, 1958, in Kharkiv.
Mr. Bodayev graduated from Kharkiv Aviation Institute in 
1981. He received additional education at Vienna Univer-
sity Business School majoring in Business Administration in 
Eastern European Countries and at Ukrainian Academy of 
the Ministry of Industrial Policy.
In 1989–1992, Mr. Bodayev worked as an expert for the 
government group of the Council of Ministers of the 
USSR. Then he worked for the Cabinet of Ministers of 
Kazakhstan. In the mid-1990s, he served on several com-
mittees of the Ukrainian Parliament as Advisor on Invest-
ment and Industrial Policy. In 2000, Mr. Bodayev became 
Director of the representative office of  SigmaBleyzer in 
Ukraine and, a few years later, Director of the interna-
tional investment company SigmaBleyzer.

Address: Mandarin Plaza, 6, Baseyna St. 
8th floor, Kyiv, 01004, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 284-12-89 
Fax: +38 (044) 284-12-83 
www.sigmableyzer.com
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Тезисы выступления
1. Нам нужна стабилизация социальной и 

экономической ситуации в стране, чтобы привлечь 
в Украину инвестиции.

2. Усилий со стороны власти на сегодняшний день 
недостаточно, приток инвестиций сокращается. 
Основная причина – война. Бизнесмены боятся 
сюда ехать. 

3. Необходимость подготовить закон о защите 
инвестиций, которым всем ветвям власти было бы 
дано четкое указание: привлечение инвестиций 
является главным приоритетом действий 
правительства и на это надо тратить 70% рабочего 
времени. 

4. Что касается внутренних инвестиций, то деньги 
населения – это те же инвестиции. Нужно 
создавать условия, чтобы эти средства поступили 
в экономику. Пока существует план доначислений 
по штрафам, все остальное бессмысленно. 

5. Основой экономического развития Украины 
должно стать привлечение инвестиций с 
одновременным уничтожением коррупции, 
созданием справедливой судебной системы и 
стабилизацией налогового законодательства. 

Тези виступу
1. Нам потрібна стабілізація соціальної та економічної 

ситуації в країні, щоб залучити в Україну інвестиції.
2. Зусиль з боку влади на сьогоднішній день 

недостатньо, приплив інвестицій скорочується. 
Основна причина – війна. Бізнесмени бояться 
сюди їхати.

3. Необхідно підготувати закон про захист інвестицій, 
яким всім гілкам влади було б дано чітку вказівку: 
залучення інвестицій є головним пріоритетом дій 
уряду і на це треба витрачати 70% робочого часу.

4. Що стосується внутрішніх інвестицій, то гроші 
населення – це ті ж інвестиції. Потрібно створювати 
умови, щоб ці кошти надійшли в економіку. Поки 
існує план донарахувань за штрафами, все інше 
безглуздо.

5. Основою економічного розвитку України має стати 
залучення інвестицій з одночасним знищенням 
корупції, створенням справедливої   судової системи 
і стабілізацією податкового законодавства.
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Джон Шморгун
Президент аграрної компанії  

"AgroGeneration"

Президент аграрної компанії "AgroGeneration".
Народився 22 квітня 1955 р. у м. Рочестер, Нью- 
Йорк, США. 
Отримав ступінь МВА у Міжнародному Інституті 
Менеджменту в Женеві та ступінь бакалавра інженер-
ної механіки у Військово-морському училищі в Анна-
полісі, США. 
Після 10 років роботи в якості пілота в US Navy, Джон 
почав свою кар’єру в DuPont de Nemours Inc., де він 
працював 20 років, з них – 18 в Україні та Росії. На 
посаді Директора він був відповідальним за Росію, 
Україну і країни СНД протягом 8 років. З 2003 по 
2008 р. обіймав посаду Генерального Директора, очо-
люючи агрохімічний бізнес компанії DuPont в Україні. 
Був членом ради Директорів у багатьох правліннях, 
таких як Американська торгово-промислова палата 
в Росії, ЗАТ "DuPont Хімпром" та ЗАТ "DuPont Росій-
ські Фарби". З 2009 р. Пан Шморгун є Президентом 
аграрної компанії Harmelia – портфельної компанії 
SigmaBleyzer. З жовтня 2013 – президент французької 
публічної аграрної компанії AgroGeneration.

Адреса: вул. Сумська, 49 
м. Харків, 61058, Україна 
Тел.: +38 (057) 714-11–294 
Факс: +38 (057) 714-38-70 
www.agrogeneration.com

Джон Шморгун
Президент аграрной компании  

"AgroGeneration"

Президент аграрной компании "AgroGeneration" 
Родился 22 апреля 1955 в г. Рочестер, Нью-Йорк, США.
Получил степень МВА в Международном Институте 
Менеджмента в Женеве и степень бакалавра инже-
нерной механики в Военно-морском училище в  
Аннаполисе, США. 
После 10 лет работы в качестве пилота в US Navy, 
Джон начал свою карьеру в DuPont de Nemours Inc., 
где он работал 20 лет, из них – 18 в Украине и Рос-
сии. В должности директора он был ответственным за 
Россию, Украину и страны СНГ на протяжении 8 лет. 
С 2003 по 2008 г. занимал должность Генерального 
Директора, возглавляя агрохимический бизнес ком-
пании DuPont в Украине. Был членом Совета Дирек-
торов по многим правлениям, таким как Американ-
ская торгово-промышленная палата в России, ЗАО 
"DuPont Химпром" и ЗАО "DuPont Российские Краски". 
С 2009 г. является Президентом аграрной компании 
Harmelia – портфельной компании SigmaBleyzer. С 
октября 2013 года – президент французской публич-
ной аграрной компании AgroGeneration.

Адрес: ул. Сумская, 49 
г. Харьков, 61058, Украина 
Тел.: +38 (057) 714-11-294 
Факс: +38 (057) 714-38-70 
www.agrogeneration.com
 

John Shmorhun
President of the agricultural company 

"AgroGeneration"

CEO of the agricultural company AgroGeneration
Born on April 22, 1955, in Rochester, New York, the USA 
Mr. Shmorhun holds an MBA from the International  
Management Institute in Geneva and a BSc in General 
Engineering from the US Naval Academy in Annapolis. 
After spending 10 years in the US Navy as a pilot, John 
joined DuPont de Nemours Inc., where he worked for 
20 years including almost 18 years in Ukraine and Rus-
sia. As Director, he was in charge of operations in Russia, 
Ukraine, and the CIS countries for 8 years. In 2003–2008, 
he served as General Director being in charge of DuPont’s 
agrochemical business in Ukraine. He has served on many 
boards including the American Chamber of Commerce in 
Russia, DuPont Khimprom CJSC, and DuPont Russian Coat-
ings CJSC. Since 2009, Mr. Shmorhun has been employed 
as the President of Harmelia, a portfolio company of 
SigmaBleyzer. Since October of 2013 – CEO of Agro- 
Generation Group a publically traded company in France.

Address: 49, Sumska St. 
Kharkiv, 61058, Ukraine  
Tel.: +38 (057) 714-11-294 
Fax: +38 (057) 714-38-70 
www.agrogeneration.com
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Український аграрний сектор: 
сьогодення, потенціал галузі  

та шляхи його реалізації

1. Український аграрний ринок сьогодні – одна з най-
потужніших галузей виробництва в країні. У склад-
ному з економічної та політичної точки зору 2014 
році, у той час, коли промислове виробництво в 
країні скоротилося на 10%, сільськогосподарське 
виробництво зросло майже на 3% (другий рік 
поспіль країна зібрала рекордний врожай – більше 
60 млн тон зернових). Враховуючи те, що в струк-
турі експорту країни майже третина – це сільсько-
господарські товари, та той факт, що АПК забез-
печив надходження найбільшого об’єму валютної 
виручки у розмірі майже 17 млрд. доларів, можна 
зробити висновок, що саме сільське господарство 
врятувало українську економіку від ще більшого 
падіння в минулому році.

2. 2014 рік став перевіркою на міцність не тільки 
галузі в цілому, а й ключових гравців українського 
сільськогосподарського ринку, які сьогодні займа-
ють майже 17% галузі (компанії з земельним бан-
ком понад 20,000 га). Минулий рік для сектора став 
роком суттєвої девальвації української валюти, 
дорогих кредитів та максимальних обмежень в їх 
залученні, постійного зростання цін на ресурси, 
низьких світових цін на зерно у зв’язку з рекорд-
ними обсягами виробництва зерна як в Україні, так 
і в світі. В результаті, на ринку сталися два технічні 
дефолти, почалися процеси реструктуризації бор-
гів, що значно збільшилися (5 компаній почали 
перемовини з кредиторами щодо реструктури-
зації заборгованостей), компанії почали скоро-
чувати інвестиційні плани на майбутнє. Ринкова 
капіталізація публічних компаній сектора (станом 
на кінець 2014 року, акції 12 компаній сектора тор-
гувалися на світових фондових біржах) за 2014 рік 
скоротилася на 60%.

3. Подальше стійке функціонування агропромис-
лового комплексу України – один із пріоритетних 
напрямків економіки України та одна із необхідних 
умов її національної безпеки. Саме від розвитку 

й діяльності агропромислового комплексу безпо-
середньо залежать обсяги продовольчого ринку, 
зайнятість сільського населення, відродження села, 
забезпеченість споживчими товарами громадян. 
Окрім того, саме ця галузь має неабиякий потен-
ціал. Це підтверджується тим, що 60% сільськогос-
подарських угідь України – це високоякісні чорно-
земи, присутній порівняно високий рівень освіти 
та професійної підготовки працівників, існують 
сприятливі природно-кліматичні умови для виро-
щування багатьох сільськогосподарських культур.

4. Наразі агропромисловий комплекс України потре-
бує постійного збільшення інвестиційних ресурсів. 
Водночас можливості задоволення таких потреб 
дуже лімітовані, враховуючи, окрім іншого, про-
блеми з короткостроковим фінансуванням галузі 
в умовах низької ліквідності банківської системи 
країни. За розрахунками, загальна потреба аграр-
ного сектору України у інвестиціях складає при-
близно 3-5 млрд. доларів щороку. У разі надхо-
дження капіталу до галузі, Україна може повернути 
звання "житниці Європи" з втричі більшими потен-
ційними об’ємами виробництва та експортом у 
розмірі 100-150 млн тон зерна на рік. Таким чином, 
вітчизняний аграрний сектор може стати головним 
гравцем у вирішенні питань продовольчої безпеки 
не тільки в Україні, але й в світі.

5. Залучення капіталу у галузь є ключовим завданням 
як сектору в цілому, так і гравців сільськогосподар-
ського ринку. Боргове навантаження сектору є нині 
максимальним, що демонструють як низькі показ-
ники кредитоспроможності ключових гравців 
галузі, так і процеси реструктуризації боргів, що 
розпочалися і тільки набирають обертів сьогодні. 
Тому саме інвестиції в акціонерний капітал (equity 
financing) є наразі більш привабливою формую 
фінансування сектору.

6. Задля реалізації свого потенціалу український 
аграрний сектор потребує фундаментальної полі-
тичної та економічної трансформації в країні в 
цілому, що має складатися, перш за все, з глибоких 
макроекономічних реформ та, водночас, струк-
турних галузевих змін, що, зрештою, буде сприяти 
покращенню інвестиційного клімату та залученню 
іноземного капіталу та досвіду.
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Леонід Козаченко
Президент Української аграрної конфедерації,  

віце-президент Українського Союзу промисловців 
та підприємців, народний депутат України, член 
наглядової ради US-Ukrainian Business Council

Народився 14 травня 1955 року, у 1977 році закін-
чив Українську сільськогосподарську академію, зго-
дом – Всесоюзну академію зовнішньої торгівлі, отри-
мавши спеціальність економіста зовнішньої торгівлі. 
Вільно володіє англійською мовою. Після закінчення 
академії працював начальником управління Мініс-
терства сільського господарства України, генеральним 
директором компаній "Украгробізнес" та "Агроленд". 
У 2001 році призначений на посаду віце-прем'єр-
міністра України з аграрних питань. З 2002 року очо-
лює ВГО "Українська аграрна конфедерація". У 2010 
році призначений на посаду голови Ради підприємців 
при КМУ.
За видатні особисті досягнення у справі реформу-
вання аграрного сектору економіки України присво-
єно почесне звання "Заслужений працівник сільського 
господарства України". Нагороджений Почесною гра-
мотою Верховної Ради України та Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України. У 2009 році отримав Орден 
князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Адреса: вул. Саксаганського, 53/80 
офіс 807, м. Київ, 01033, Україна 
Тел.: +38 (044) 287-65-66, 289-97-21  
E-mail: agroconf@agroconf.org  

Леонид Козаченко
Президент Украинской аграрной  

конфедерации, вице-президент Украинского 
Союза промышленников и предпринимателей, 
народный депутат Украины, член наблюдатель-

ного совета US-Ukrainian Business Council

Родился 14 мая 1955, в 1977 году закончил Украин-
скую сельскохозяйственную академию, затем – Все-
союзную академию внешней торговли, получив спе-
циальность экономиста внешней торговли. Свободно 
владеет английским языком. После окончания акаде-
мии работал начальником управления Министерства 
сельского хозяйства Украины, генеральным директо-
ром компаний "Украгробизнес" и "Агроленд". В 2001 
году назначен на должность вице-премьер-министра 
Украины по аграрным вопросам. С 2002 года воз-
главляет ВОО "Украинская аграрная конфедерация". 
В 2010 году назначен на должность председателя 
Совета предпринимателей при КМУ.
За выдающиеся личные достижения в деле рефор-
мирования аграрного сектора экономики Украины 
присвоено почетное звание "Заслуженный работник 
сельского хозяйства Украины". Награжден Почет-
ной грамотой Верховной Рады Украины и Почетной 
грамотой Кабинета Министров Украины. В 2009 году 
получил Орден князя Ярослава Мудрого V степени.

Адрес: ул. Саксаганского, 53/80 
офис 807, г. Киев, 01033, Украина 
Тел.: +38 (044) 287-65-66, 289-97-21  
E-mail: agroconf@agroconf.org

Leonid Kozachenko 
President of Ukrainian Agrarian Confederation,  

Vice President of Ukrainian League  
of Industrialists and Entrepreneurs,  

member of Parlament and member of US-Ukrainian 
Business Council’s supervisory board

Was born on May, 14, 1955. In 1977 he graduated from 
Ukrainian Agricultural Academy, and later from All-Union 
Academy of Foreign Trade as foreign trade economist. He 
is fluent in English. Since his graduation from the acad-
emy he worked as Head of Governance at Ministry of 
Agrarian Policy and Food of Ukraine, Director General of 
Ukragrobusiness, Director General of Agroland. In 2001 
he was appointed Deputy Prime Minister of Agriculture. 
Since 2002, he has been President of Ukrainian Agrarian 
Confederation. In 2010 he was appointed Head of Entre-
preneurs Council affiliated with CMU. 
Was awarded the honorary title "Honored Worker of 
Agriculture of Ukraine" for outstanding personal achieve-
ments in reforming the agricultural sector of Ukraine.  
L. Kozachenko was awarded Honorary Diploma from 
Verkhovna Rada of Ukraine and Honorary Diploma from 
Cabinet of Ministers of Ukraine. In 2009 he was awarded 
Order of Prince Yaroslav the Wise of Fifth Grade.

Address: 53/80, Saksaganskogo St.  
office 807, Kyiv, 01033, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 287-65-66, 289-97-21  
E-mail: agroconf@agroconf.org
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Владислав Губін
Генеральний директор 

ПАТ "Харківський тракторний завод"

Владислав Губін має багаторічний досвід роботи в 
сфері сільгоспмашинобудування на керівних посадах 
в провідних українських та міжнародних компаніях. В 
липні 2013 року очолив флагман вітчизняного маши-
нобудування ПАТ "Харківський тракторний завод".
До приходу на ПАТ "Харківський тракторний завод" 
протягом останніх 15 років займав керівні посади в 
компаніях: АТ "Агромашхолдинг", АТ "Херсонський 
машинобудівний завод", ТОВ "Глобалагро".
Владислав отримав технічну та економічну освіту в 
Харківському політехнічному інституті та Харківському 
національному університеті імені В.Н. Каразіна. Має 
ступінь кандидата економічних наук.

Адреса: пр. Московський, 275 
м. Харків, 61007, Україна 
Тел.: +38 (057) 295-77-25 
www.xtz.ua  

Владислав Губин
Генеральный директор 

ПАО "Харьковский тракторный завод"

Владислав Губин имеет многолетний опыт работы 
в сфере сельхозмашиностроения на руководящих 
должностях в ведущих украинских и международ-
ных компаниях. В июле 2013 года возглавил флагман 
отечественного машиностроения ПАО "Харьковский 
тракторный завод".
До прихода на ПАО "Харьковский тракторный завод" 
на протяжении последних 15 лет занимал руководя-
щие должности в компаниях: АО "Агромашхолдинг", 
АО "Херсонский машиностроительный завод", ООО 
"Глобалагро".

Владислав получил техническое и экономическое 
образование в Харьковском политехническом инсти-
туте и Харьковском национальном университете 
имени В. Н. Каразина. Имеет степень кандидата эко-
номических наук.

Адрес: пр. Московский, 275 
г. Харьков, 61007, Украина 
Тел.: +38 (057) 295-77-25 
www.xtz.ua  

Vladyslav Gubin
Chief Executive Officer, PJSC "Kharkiv tractor plant"

Vladislav Gubin has many years of experience in the Agri-
cultural mechanical engineering industry in leadership 
positions in leading Ukrainian and international com-
panies. In July 2013 led flagship of domestic Mechanical 
engineering PJSC "Kharkiv tractor plant".
Before coming to JSC "Kharkiv Tractor Plant" during the 
last 15 years held senior positions in companies: JSC 
"Agromashholding", JSC "Kherson Mechanical enginee-
ring Plant", LLC "Hlobalahro."
Vladislav received technical and economic education in 
the Kharkiv Polytechnic Institute and V.N Karazin.Kharkiv 
National University. He holds a PhD in Economics.

Address: Moskovsky Ave., 275 
Kharkiv, 61007, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 295-77-25 
www.xtz.ua

Тезисы выступления
Развитое сельскохозяйственное машиностроение 
является лакмусовой бумагой, показывающей степень 
развития АПК страны. Высокая механизация труда 
является залогом роста объемов и качества произ-
водимой сельхозпродукции. В то же время, необе-
спеченность отрасли необходимым количеством 
сельскохозяйственной техники является серьезным 
барьером для развития сельского хозяйства. 
Украина имеет на сегодняшний день огромный аграр-
ный потенциал и обладает крупнейшими запасами 
чернозема в мире. Он занимает 44% территории 
нашей страны, а это – десятая часть всех мировых запа-
сов. При этом аграрии Украины страдают от нехватки 
сельскохозяйственной техники. Только потребности в 
зерноуборочной технике оцениваются в 110-120 тыс. 
комбайнов. В 2014 году комбайновый парк в Украине 
насчитывал около 53 тыс. машин. Этот парк сельско-
хозяйственной техники изношен на 70-85%. Только от 
физического износа комбайнов на полях ежегодно 
остается до 4 млн тонн зерна. Подобная ситуация и с 
тракторами. 
Так осенью 2014 года в осенних полевых работах было 
задействовано 180 тыс. тракторов, около 228 тыс. 
почвообрабатывающих и посевных машин. В 2014 
году было приобретено техники более чем на 2 млрд. 
грн. Если разбирать эту цифру на составляющие, то 
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картина рынка с/х техники не радужная по сравне-
нию с периодом 2010-2013 гг., периодом в котором 
была четко видна тенденция роста. Сейчас большая 
часть сельхозпроизводителей принимают решения о 
покупке техники в зависимости от текущей ситуации. 
Аграрии сейчас отдают предпочтение не очень доро-
гой технике для обработки земли. 
На динамику продаж сельхозтехники имеет влияние 
комплекс факторов, в том числе военные действия, 
девальвация гривны, цены на аграрную продукцию. 
Учитывая все вышеперечисленное, ожидать роста 
продаж тракторов и комбайнов в этом году сложно.
Реальным выходом из создавшейся ситуации является 
настоящая индустриальная революция. Это значит, 
что правительство должно создать комитет по раз-
витию машиностроения, чтобы можно было при-
влекать выгодные долгосрочные кредиты под низкий 
процент, ведь есть крупные финансовые институты, 
готовые с нами работать. Государство же может 
иметь свои гарантии – например, страховать риски от 
неудачных проектов или неудачной маркетинговой 
политики. Если будет реальное перевооружение – 
будут серьезные успехи. Другим важным инструмен-
том может стать создание индустриальных парков, 
т.е. зон свободной торговли, территорий с наиболее 
благоприятными условиями, где нет неожиданных и 
частых проверок, есть преференции в оформлении 
земельных участков, предприятию помогают с комму-
никациями бесплатно, возможно на некоторое время 
снятие пошлин при ввозе высокотехнологичного обо-
рудования для строительства индустриальных парков.
Также развитие сельскохозяйственного машиностро-
ения даст стимул использования ресурсов смеж-
ных отраслей: производство машин и оборудова-
ния, металлургия, химическая и нефтехимическая 
промышленность. 
Несмотря на всю сложность ситуации, отечествен-
ные производители пытаются проявлять активность. 
ХТЗ и финская компания Sampo-Rosenlew к примеру, 
внедряют проект по совместному производству в 
Украине отечественного комбайна ХТЗ-Sampo. В октя-
бре 2015 на выставке Агропорт будут представлены 
первые серийные образцы украинского комбайна. 
Харьковский тракторный завод продолжает расши-
рять и линейку тракторов. На выставке мы покажем 
новинку – трактор ХТЗ-280Т со сменными колесно-
гусеничными ходовыми системами. 
Как известно, продовольственная безопасность 
любой страны зависит от объема производимой сель-
скохозяйственной продукции, в производстве которой 
основную роль играет механизация технологических 
процессов земледелия. Трактор – один из основных 
элементов системы механизированного сельскохо-
зяйственного производства. Он должен быть спосо-
бен выполнять огромное количество технологиче-
ских процессов и в поле, и в животноводстве, и на 
транспорте. Поэтому в мире появляется множество 
моделей колесных и гусеничных тракторов, различ-
ных как по мощности, так и по конструкции. И все они 
востребованы.
Совершенствование конструкции сельскохозяйствен-
ного трактора идет по пути улучшения его тягово-

сцепных качеств и в направлении развития функции 
мобильного энергоносителя. Однако в последнее 
время на первое место в совершенствовании потре-
бительских качеств тракторов ставится обеспечение 
экологических требований. В первую очередь – по 
уплотнению и распылению почв, затем уже идут тре-
бования по снижению удельного расхода топлива, 
повышению тягового КПД, повышению навесоспо-
собности и т. д. В комплексе мер по решению этих 
проблем ставится задача создания тракторов тягового 
класса 3-8 тонн со сменными ходовыми системами.
На ХТЗ в 2015 году эту задачу успешно решили. По 
результатам полевых испытаний трактор ХТЗ-280Т 
показал тяговое усилие в гусеничном варианте более 
8 тонн. Среднее удельное давление на почву на рези-
нотросовой гусенице – 0,3 кг/см2, на металлической – 
0,4 кг/см2, при агротехнических требованиях – не 
более 0,5 кг/см2 для черноземов. сельхозпредприя-
тии "Киевская Русь" убедились, что по следу гусеницы 
сеялка работает так же хорошо. Тяговый КПД четырех-
гусеничного трактора 0,803 в сравнении с 0,7 колес-
ного трактора, что гарантирует экономию топлива 
более 10% при выполнении энергоемких работ. Наве-
соспособность выше, чем у колесных тракторов. У 
ХТЗ-280Т в сравнении с гусеничными тракторами 
традиционной компоновки нет наворачивания вал-
ков земли на разворотных полосах, так как поворот 
идет по радиусу, и нет пиковых давлений на почву под 
задними опорными катками.
Таким образом, испытания подтвердили достижение 
поставленной в этой разработке цели – создание 
мощного, эффективного четырехгусеничного трак-
тора с шарнирно сочлененной рамой и резинотро-
совой гусеницей, унифицированного с серией трак-
торов ХТЗ-170. Также ХТЗ-280Т имеет возможность 
установки колес взамен гусеничных тележек, что 
расширяет диапазон его применения на транспорт-
ных работах.
Еще одной важной вехой в отечественном тракторо-
строении отмечен февраль 2015 года. В результате 
сотрудничества ученых НТУ "ХПИ" и специалистов 
АО "ХТЗ". 2 февраля 2015 года был запущен первый 
образец колесного трактора с установленной инно-
вационной двухпоточной бесступенчатой гидрообъ-
емно-механической трансмиссией (ГОМТ). Созданная 
двухпоточная бесступенчатая гидрообъемномехани-
ческая трансмиссия для линейки колесных тракторов 
АО "ХТЗ" – первая оригинальная на постсоветском 
пространстве трансмиссия, которая уже защищена 
патентами. Благодаря принципу бесступенчатости, т.е. 
плавности управления скоростью и тяговым усилием, 
новая трансмиссия увеличивает производительность 
тракторов, экономит топливо и одновременно с этим 
существенно уменьшает психофизические нагрузки 
на тракториста. При этом она значительно дешевле 
зарубежных аналогов и позволяет тракторам произ-
водства ХТЗ оставаться в бюджетном сегменте рынка, 
что повышает их конкурентоспособность.
Таким образом, при выпуске продукции мы руковод-
ствуемся следующими принципами: первое – про-
изводим технику доступную по цене для конечного 
потребителя, второе – наша техника соответствует 
всем современным агротехническим требованиям.
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Олексій Зайцев 
Голова Наглядової Ради  

Товариства агрофірми "Сади України"

Народився 13 серпня 1954 року. У 1977 р. закінчив 
Харківський медичний інститут. Кар’єру в галузі охо- 
рони здоров’я розпочав в 1977 р. Пройшов шлях 
від наукового співробітника Науково-дослідного 
фармацевтичного інституту м. Харкова до головного 
лікаря обласної туберкульозної лікарні м. Харкова. 
Трудову діяльність в галузі сільськогосподарського 
виробництва розпочав у 1989 р., заснувавши на 
добровільних засадах агрофірму на землях Ніко-
польського району Дніпропетровської області. На 
сьогодні це сад площею понад 300 гектарів. 
З 1992 року агрофірма під керівництвом Зай-
цева перетворюється на сільськогосподарське під-
приємство з передовими технологіями вирощу-
вання зернових культур, соняшника і кукурудзи на 
полях Дніпропетровської, Харківської, Черкаської і 
інших областей України.
Завдяки невтомній праці Олексія Борисовича, його 
знанням та енергії колектив агрофірми сьогодні є 
лідером по виробництву насіння високопродук-
тивних гібридів соняшнику та кукурудзи на Україні. 
За оцінками вітчизняних та закордонних спеціаліс-
тів технологія вирощування сільськогосподарських 
культур, яку використовує агрофірма, відповідає сві-
товим стандартам.
Нагороджений чисельними відзнаками, серед яких 
Орден "Князя Ярослава Мудрого" V ступеня, "За 
заслуги" ІІІ, ІІ та І ступенів; Почесна грамота Верхо-
вної Ради та уряду України; "Знак пошани" Мінагро-
політики України. 

Адреса: вул. Ак.Проскури, 1 
м. Харків, 61070, Україна 
Тел.% +38 (057) 714-01-65, 714-01-66 
www.sadyukrainy.com.ua

Алексей Зайцев
Председатель Наблюдательного Совета 
Общества агрофирмы "Сады Украины"

Родился 13 августа 1954 года. В 1977 г. окончил Харь-
ковский медицинский институт. Карьеру в области 
здравохранения начал в 1977 году. Прошел путь от 
научного сотрудника Научно-исследовательского 
фармацевтического института г. Харькова до глав-
ного врача областной туберкулезной больницы. Тру-
довую деятельность в области сельскохозяйственного 
производства начал в 1989 году, основав на добро-
вольных началах агрофирму на землях Никополь-
ского района Днепропетровской области. На сегодня 
это сад площадью более 300 гектаров.
С 1992 года агрофирма под руководством Зайцева пре-
вращается в сельскохозяйственное предприятие с пере-
довыми технологиями выращивания зерновых культур, 
подсолнечника и кукурузы на полях Днепропетровской, 
Харьковской, Черкасской и других областей Украины.
Благодаря неустанному труду Алексея Борисовича, 
его знаниям и энергии коллектив агрофирмы сегодня 
является лидером по производству семян высокопро-
дуктивных гибридов подсолнечника и кукурузы на 
Украине. По оценкам отечественных и зарубежных 
специалистов технология выращивания сельскохо-
зяйственных культур, которую использует агрофирма, 
соответствует мировым стандартам.
Награжден многочисленными наградами, среди кото-
рых орден "Князя Ярослава Мудрого" V степени, "За 
заслуги" III, II и I степеней; Почетная грамота Верхов-
ной Рады и правительства Украины; "Знаком почета" 
Минагрополитики Украины.

Адрес: ул. Ак. Проскуры, 1 
г. Харьков, 61070, Украина  
Тел.: +38 (057) 714-01-65, 714-01-66 
www.sadyukrainy.com.ua

Oleksiy Zaytsev
Chairman of the Supervisory Board,  
"Agrofirm "Gardens of Ukraine" LLC

Was born August 13, 1954 In 1977 graduated from the 
Kharkiv Medical Institute. His career in public health 
began in 1977 through the path from research fellow 
of the Kharkiv Research Institute of Pharmaceutical to 
the chief doctor of the regional tuberculosis hospital in 
Kharkiv. Career in agricultural production began in 1989, 
founded the agrofirm on a voluntary basis on land Niko-
pol district of Dnipropetrovsk region. Today it is the gar-
den with area of 300 hectares.
Since 1992, the agricultural firm led by O.B. Zaitsev trans-
formed into an agricultural enterprise with advanced tech-
nology growing crops, sunflower and corn fields Dnipro-
petrovsk, Kharkiv, Cherkasy and other regions of Ukraine.
Thanks to the tireless work of Olexiy Borisovich, his knowl-
edge and energy collective agricultural company is now 
a leader in the production of high-performance hybrid 
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seed corn and sunflower in Ukraine. Estimated domestic 
and foreign experts crops growing technology that uses 
agricultural company, is world class.
He was awarded numerous awards, among which the 
Order of "Prince Yaroslav Mudry" V degree "For Service" 
III, II and I degrees; Diploma of the Verkhovna Rada of 
Ukraine and the Government; "Honor" Ministry of Agrar-
ian Policy of Ukraine.

Address: 1, Ak. Proskury St.  
Kharkiv, 61070, Ukraine  
Tel.: +38 (057) 714-01-65, 714-01-66  
www.sadyukrainy.com.ua

Сады Украины
Агрофирма "Сады Украины" работает на аграрном 
рынке Украины более двадцати пяти лет. Предприятие 
является признанным лидером по производству элит-
ных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, 
надежным помощником украинских аграриев. Пере-
довые технологии и новаторский подход к аграр-
ному бизнесу сделали компанию одним из крупных 
и известных в Украине производителем семенной 
и товарной сельскохозяйственной продукции. Поля 
предприятия – это тысячи гектаров высокопроиз-
водительных зерновых и технических культур: под-
солнечника, кукурузы, озимой пшеницы и ярового 
ячменя. Приоритетным направлением деятельности 
агрофирмы, на сегодня, является выращивание, дора-
ботка и реализация семян высокоурожайных сортов 
сои, ячменя, озимой пшеницы, гибридов подсолнеч-
ника и кукурузы.
Основным направлением селекционной работы агро-
фирмы является создание высокопродуктивных, адап-
тированных к различным климатическим условиям 
нашей страны раннеспелых гибридов подсолнечника, 
устойчивых к большинству болезней и агрессивных 
рас заразихи. Это такие гибриды подсолнечника как: 
Гранада, Тоскана, Феном, Бомбардиер, Гольфстрим.
Хорошо зарекомендовали себя новые высокопро-
дуктивные гибриды кукурузы селекции "Института 
полеводства и овощеводства" г. Нови Сад (Сербия). 
Это такие гибриды как: НС- 2622, НС- 2060, НС -2040, 
НС -3041, НС-3022, НС-4051. Пользуются стабильным 
спросом и гибриды подсолнечника совместной укра-
инско-сербской селекции – Анастасия, НС Константин, 
НС Дионис, Рими 2, НС Таурус, Титаник, Каньон, Дра-
ган и другие.
Созданы новые интенсивные сорта мягкой озимой 
пшеницы – Орлеан, Тулуза, Брион, Верден, Монтрей, 

Лиль, которые имеют потенциал урожайности 10-11 
тонн с гектара. Качество зерна этих пшениц – 1-3 класса.
 Ежегодно семенами агрофирмы засевается в Украине 
десятая часть посевных площадей, отведенных под 
подсолнечник. Средняя урожайность подсолнечника 
в агрофирме "Сады Украины"– 35-40 центнеров с гек-
тара. Урожайность кукурузы, в условиях орошения, до 
190 центнеров с гектара. 
Реализацией продукции предприятия занимаются 14 
филиалов в различных городах Украины. 
Гордость компании – завод по доработке семян. Он 
оснащен современным оборудованием датской 
фирмы "CIMBRA HEILD GmbH". Высокое качество 
семян, которое обеспечивается на всех этапах его 
производства, принесло агрофирме "Сады Украины" 
заслуженную славу среди аграриев. Семенная про-
дукция "Садов Украины" экспортируется в Сербию и 
другие страны.
О преимуществах агрофирмы "Сады Украины" перед 
другими производителями семян аграрии, которые 
работают с фирмой, говорят так: "они не только про-
дают семенной материал, а еще и обучают выращи-
вать урожай". Сопровождение по технологии выращи-
вания – авторский стиль передового производителя 
семян в Украине. В агрофирме разработаны сорта и 
гибриды, которые рекомендуются для выращивания в 
различных климатических зонах. 
Высококачественные семена в сочетании с эффектив-
ными аграрными технологиями – путь к качественно 
новому уроню сельского хозяйства – показывает опыт 
предприятия. Агрофирма "Сады Украины" активно вне-
дряет на своих полях орошаемое земледелие. Земли 
компании в Харьковской области находятся в одном из 
наиболее засушливых районов – Кегичевском. Сегодня 
здесь построен каскад водоемов, которые дают воз-
можность перевести на орошаемое земледелие пол-
торы тысячи гектар посевных площадей. Производство 
сельхозпродукции на орошаемых землях повышает 
качество зерна и вдвое увеличивает урожайность 
сельскохозяйственных культур. Опыт агрофирмы "Сады 
Украины" убеждает – орошаемое земледелие может 
стать настоящим "украинским прорывом" в сельском 
хозяйстве, вывести аграрную отрасль на качественно 
новый уровень. Оптимальное решение – принятие 
государственной программы по развитию орошаемого 
земледелия и строительство систем орошения на при-
оритетных началах: 50 процентов расходов финанси-
рует предприятие, 50 – государство.
Агрофирма "Сады Украины" сегодня – это европей-
ские стандарты в культуре земледелия, темпах вне-
дрения новых технологий и качественного посевного 
материала.







Генеральный 
медиа-партнер
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Ірина Дядченко 
Генеральний директор  

консалтингової компанії "Aviabrand"

Народилася в 1969 році в Харкові. У 1987 році закін-
чила Харківський державний університет за спе-
ціальністю "Історія, викладач суспільно-політичних 
дисциплін". Випускниця Міжнародного університету 
Північної Айови (США) за програмою "Розвиток кри-
тичного мислення".
1987–2003 рр. – викладач і заступник директора Ака-
демічної гімназії №45 у Харкові.
2003–2005 г – керуючий партнер ТОВ "Invest in Kharkiv".
У 2005 році засновник консалтингової компанії 
"Aviabrand", що спеціалізується на проведенні міжна-
родних заходів з розвитку авіаційних маршрутів. Офі-
ційний представник UBM Group (Великобританія).
Співзасновник громадської організації "Центр роз-
витку аграрних проектів".
З 2014 року – керівник проекту АГРОПОРТ.
Керівник українського офісу Міжнародного благодій-
ного фонду "Маленькі серця".

Адреса: вул. 23 Серпня, 42, офіс 64  
м. Харків, 61072, Україна 
Тел.: +38 (057) 766-55-43, 766-55-42 
E-mail: info@agroport.ua 
www.agroport.ua 

Ирина Дядченко 
Генеральный директор  

консалтинговой компании "Aviabrand"

Родилась в 1969 году в Харькове. В 1987 году окон-
чила Харьковский государственный университет 
по специальности "История, преподаватель обще-
ственно-политических дисциплин". Выпускница Меж-
дународного университета Северной Айовы (США) по 
программе "Развитие критического мышления".
1987–2003 гг. – преподаватель и заместитель дирек-
тора Академической гимназии №45 в г. Харькове. 
С 2003–2005 г – управляющий партнер ООО "Invest in 
Kharkiv".
В 2005 году основатель консалтинговой компании 
"Aviabrand", специализирующейся на проведении 
международных мероприятий по развитию авиаци-
онных маршрутов. Официальный представитель UBM 
Group (Великобритания).
Соучредитель общественной организации "Центр 
развития аграрных проектов". 
С 2014 года – руководитель проекта АГРОПОРТ .
Руководитель украинского офиса Международного 
благотворительного фонда "Маленькие сердца".

Адрес: ул. 23 Августа, 42, офис 64  
г. Харьков, 61072, Украина 
Тел.: +38 (057) 766-55-43, 766-55-42 
E-mail: info@agroport.ua 
www.agroport.ua  

Iryna Diadchenko
General Director 

consulting company "AviaBrand"

She was born in 1969 in Kharkiv. In 1987 she gradu-
ated from Kharkiv State University, majoring in "History, 
teacher of social and political subjects." A graduate of the 
International University of Northern Iowa (USA) under the 
program "Development of critical thinking."
Since 1987 to 2003. – teacher and deputy director of the 
Academic Gymnasium №45 in Kharkiv.
2003-2005 – Managing Partner of LLC"Invest in Kharkiv".
In 2005, the founder of the consulting company "Avi-
abrand", specializes in international activities for the 
development of air routes. The official representative of 
the UBM Group (UK).
Co-founder of the NGO "Center for agricultural projects."
Since 2014 – Project leader of AGROPORT.
Head of the Ukrainian office of the International Chari-
table Foundation "Little Heart".

Adress: 42, 23 August St. Office 64  
Kharkiv, 61072, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 766-55-43, 766-55-42 
E-mail: info@agroport.ua 
www.agroport.ua
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АГРОПОРТ –  
новый украинский Ганновер

Традиционным в Украине считается, что отраслевые 
выставки наиболее оптимально проводить в столице: 
для это есть все ресурсы и близость к органам управ-
ления и законотворчества. Однако, европейская и 
мировая практика в последнее время направляет век-
тор развития бизнес-гостеприимства в сторону раз-
вития своих региональных центров. Так, в последние 
годы имидж выставочных европейских центров полу-
чили Барселона, Нюрнберг, Лион, Манчестер, Дюс-
сельдорф, Белград и Ганновер.
Ни для кого не секрет, что самая массовая и яркая 
выставка агротехники и агротехнологий проходит в 
Ганновере. Надо отметить, что подобный ивент дает 
региону не только дополнительные рабочие места, 
имидж, развивает индустрию бизнес-гостеприим-
ства, но и привносит в данный регион финансовую 
составляющую в размере нескольких десятков мил-
лионов долларов.
В рамках концепции развития Харьковской области 
как территории, потенциально недооцененной в раз-
резе международных бизнес-ивентов, при удачной 
консолидации органов государственного управления, 
местного управления и бизнес-составляющей, име-
ются все предпосылки для создания такого выставоч-
ного центра, а именно:

1. наличие международного аэропорта
2. развитая сеть гостиничного бизнеса
3. региональные представительства всех крупных 

агропроизвоителей 
4. профессиональные команды, обьединенные идеей 

развития региона
С 2013 года на базе Международного аэропорта Харь-
ков (аэроангара и открытой площадки в 20 000 м2) 
разрабатывается проект Международной отраслевой 
выставки аграрной техники и технологий – АГРОПОРТ
Отличительной особенностью мероприятия стала 
непосредственная связь тематик мероприятия с про-
возглашенными Всемирной продовольственной орга-
низацией тематических направлений. Так, 2014 год 
прошел под знаком развития семейных фермерских 
хозяйств, а в 2015 году АГРОПОРТ посвящен всемир-
ному году почв.
Учитывая необходимость развития рынка деловых 
встреч, активизации бизнес-среды, такие крупные 
игроки, как инвестиционная компания DCH, лидер 
сельхозмашиностроения Харьковский тракторный 
завод и многие другие поддержали нашу иницативу и 
стали партнерами форума.
АГРОПОРТ как крупнейшее мероприятие в Восточ-
ной Украине стремительно развивается и планирует в 
течение нескольких лет стать серьезным конкурентом 
для европейских выставок аграрной тематики.
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Алекс Ліссітса
Президент Асоціації 

"Український клуб аграрного бізнесу"

Провідний спеціаліст в Україні в галузях стратегічного 
менеджменту, оперативного управління, аналізу про-
дуктивності та ефективності підприємств у сфері сіль-
ського господарства та харчової промисловості. Є 
членом Міжнародної асоціації аграрних економістів 
(IAAE), Міжнародної асоціації аграрного менеджменту 
(IFMA), Європейської асоціації аграрних економіс-
тів (EAAE), Спілки аграрних економістів Великобри-
танії (AES), Німецької асоціації аграрних економістів 
(GEWISOLA). Автор великої кількості публікацій у сві-
тових профільних наукових виданнях. Має численні 
нагороди та відзнаки. Має досвід роботи за кордоном, 
а саме в Європейському Союзі, Австралії, Бразилії, 
США та ін.

Адреса: вул. Жилянська, 146, 3 поверх. 
м. Київ, 01032, Україна 
Тел./факс: +38 (044) 236-20-97, 236-20-79 
E-мail: info@ucab.ua 
www.ucab.ua/ua

Алекс Лисситса
Президент Ассоциации  

"Украинский клуб аграрного бизнеса"

Ведущий специалист в Украине в области стратеги-
ческого менеджмента, оперативного управления, 
анализа производительности и эффективности пред-
приятий в сфере сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Является членом Международной 
ассоциации аграрных экономистов (IAAE), Междуна-
родной ассоциации аграрного менеджмента (IFMA), 
Европейской ассоциации аграрных экономистов 
(EAAE), Союза аграрных экономистов Великобритании 
(AES), Немецкой ассоциации аграрных экономистов 
(GEWISOLA). Автор большого количества публика-
ций в мировых профильных изданиях. Имеет много-
численные награды и отличия. Имеет опыт работы за 
рубежом, а именно в Европейском Союзе, Австралии, 
Бразилии, США и др.

Адрес: ул. Жилянская, 146, 3 этаж 
г. Киев, 01032, Украина 
Тел./факс: +38 (044) 236-20-97, 236-20-79 
E-мail: info@ucab.ua 
www.ucab.ua/ua
 

Dr. Alex Lissitsa
President Association "Ukrainian Agribusiness Club"

A leading specialist in Ukraine in the field of strategic 
management, administration, efficiency and productivity 
analysis of agricultural and processing enterprises. He 
is a member of International Association of Agricultural 
Economists (IAAE), International Farm Management 
Association (IFMA), European Association of Agricultural 
Economists (EAAE), Agricultural Economics Society(AES), 
German Association of Agricultural Economists 
(GEWISOLA). Mr. Lissitsa is an author of plenty of scientific 
articles published in the internationally recognized 
professional journals. He has got a lot of honors and 
scholarships. He worked abroad for a long time – in EU, 
Australia, Brazil, USA etc.

Address: 3 floor, 146 Zhylianska St. 
Kyiv, 01032, Ukraine 
Тел./факс: +38 (044) 236-20-97, 236-20-79 
E-мail: info@ucab.ua 
www.ucab.ua/en
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Сергій Тригубенко
Президент Всеукраїнського об'єднання  

організацій роботодавців  
"Федерація роботодавців агропромислового  

комплексу і продовольства України" 
Народний депутат України

Народився 6 березня 1972 році в с. Кегичівка Харків-
ської області.
Освіта вища. В 1994 році закінчив Слов’янський дер-
жавний педагогічний інститут. В 1995 році отримав 
диплом Міжнародного інститут управління, бізнесу та 
права. В 2001 році закінчив Національну юридичну 
академію України імені Ярослава Мудрого (м. Харків). 
В 2009 році – Івано-Франківський національний тех-
нічний університет нафти і газу. З 1993 по 1995 роки 
працював в Бесарабівській середній школі Кегичів-
ського району Харківської області. У 1996 році – юри-
дичний консультант в агрофірмі "Лозівська" (Хар-
ківська область). З 1997 по 2005 роки – служба в 
органах податкової міліції Харківської області. У 2005 
році – заступник голови Державної податкової адмі-
ністрації в Харківській області. З 2005 – заступник 
голови правління Національної акціонерної компа-
нії "Надра України". З 2007 – заступник начальника 
комунального підприємства ′′Київський метрополі-
тен′′. З 2008 – заступник Міністра охорони навколиш-
нього природного середовища України. З березня 
2010 – заступник Міністра аграрної політики та продо-
вольства України. З 7 липня 2011 – Голова Федерації 
роботодавців агропромислового комплексу та продо-
вольства України. З листопада 2011 – Голова Держав-
ної інспекції сільського господарства України.
З 01 грудня 2012 року – Президент Всеукраїнського 
об'єднання організацій роботодавців "Федерація 
роботодавців агропромислового комплексу і про-
довольства Україні" (на громадських засадах). З 
14.11.2014 – народний депутат Верховної ради України 
VIII скликання (партія "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"). 
Кандидат юридичних наук (з 21.11.2013р.), доцент 
кафедри адміністративного, кримінального праву та 
процесу МОН України (з 31.10.2014р.)
Має третій ранг державного службовця, почесне 
звання "Заслужений юрист України" (2010р.). 
Одружений, виховує дочку та сина.

Адреса: вул. Панаса Мирного, 9 
м. Київ, 01011, Україна 
Тел.: +38 (044) 254-25-08 
Тел./факс: +38 (044) 280-65-66 
www.fr-agro.org.ua 

Сергей Тригубенко
Президент Всеукраинского объединения  

организаций работодателей  
"Федерация работодателей агропромышленного 

комплекса и продовольствия Украины". 
Народный депутат Украины

Родился 6 марта 1972 г. в с. Кегичевка Харьковской 
области.
Образование высшее. В 1994 году окончил Сла-
вянский государственный педагогический инсти-
тут. В 1995 году получил диплом Международного 
института управления, бизнеса и права. В 2001 году 
окончил Национальную юридическую академию 
Украины имени Ярослава Мудрого (г. Харьков). В 2009 
году – Ивано-Франковский национальный техниче-
ский университет нефти и газа. С 1993 по 1995 годы 
работал в Бесарабиевской средней школе Кегичев-
ского района Харьковской области. В 1996 году – юри-
дический консультант в агрофирме "Лозовская" 
(Харьковская область). С 1997 по 2005 годы – служба 
в органах налоговой милиции Харьковской обла-
сти. В 2005 году – заместитель председателя Государ-
ственной налоговой администрации в Харьковской 
области. С 2005 – заместитель председателя правле-
ния Национальной акционерной компании "Надра 
Украины". С 2007 – заместитель начальника комму-
нального предприятия ''Киевский метрополитен''. С 
2008 – заместитель Министра охраны окружающей 
природной среды Украины. С марта 2010 года – заме-
ститель Министра аграрной политики и продоволь-
ствия Украины. С 7 июля 2011 – Председатель Федера-
ции работодателей агропромышленного комплекса и 
продовольствия Украины.
С ноября 2011 – председатель Государствен-
ной инспекции сельского хозяйства Украины. С 1 
декабря 2012 – Президент Всеукраинского объ-
единения организаций работодателей "Федерация 
работодателей агропромышленного комплекса и 
продовольствия Украины" (на общественных нача-
лах). С 14.11.2014 – народный депутат Верховной 
рады Украины VIII созыва (партия "БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКО"). Кандидат юридических наук (с 21.11.2013 г.), 
доцент кафедры административного, уголовного 
права и процесса МОН Украины (с 31.10.2014 г.).
Имеет третий ранг государственного служащего, почет-
ное звание "Заслуженный юрист Украины" (2010г.).
Женат, воспитывает дочь и сына.

Адрес: ул. Панаса Мирного, 9 
г. Киев, 01011, Украина 
Тел.: +38 (044) 254-25-08 
Тел./факс: +38 (044) 280-65-66 
www.fr-agro.org.ua
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Serhiy Trygubenko
President, Ukrainian Union of Employers’ 

Organizations "Agro-Culture and  
Food Employers Federation of Ukraine". 

Member of Parliament

Born on March 6, 1972 in Kegychivka, Kharkiv Region.
With higher education. In 1994 graduated from Sloviansk 
State Pedagogic Institute. In 1995 got a diploma from 
International Institute for Management, Business and 
Law. In 2001 graduated from National Law Academy of 
Ukraine named after Yaroslav Mudryi (Kharkiv). In 2009 – 
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and 
Gas. In the period 1993–1995 worked at Besarabivska 
secondary school, Kegychivka rayon, Kharkiv Region. 
In 1996 – legal adviser in agro-firm "Lozivska" (Kharkiv 
Region). In the period 1997–2005 – service at Tax Militia of 
Kharkiv Region. In 2005 – Dep. Head of State Tax Adminis-
tration in Kharkiv oblast. Since 2005 – Deputy Head of the 
Board of National Joint Stock company "Nadra Ukrayiny". 
Since 2007 – Dep. Head of Municipal Company "Kyiv Met-

ropolitan Railway". Since 2008 – Deputy Minister of Envi-
ronment of Ukraine. Since March 2010 – Deputy Minister 
of Agrarian Policy and Food of Ukraine. Since July 7, 2011 
Head of the State Inspection for Agriculture of Ukraine.
Since December 1, 2012 – President for All-Ukrainian 
Association of Employers’ Organizations "Federation 
of Employers at Agro-Industrial Complex and Food 
of Ukraine" (on a voluntary basis). Since 14.11.2014 – 
Member of Parliament of Ukraine of the 8th Calling 
(Party "PETRO POROSHENKO BLOCK"). PhD (Law) since 
21.11.2013, Associate Professor at the Chair for Adminis-
trative and Criminal Law and Procedures of the Ministry 
of Education and Science of Ukraine (since 31.10.2014)
He has the 3rd Rank of a public servant, honorary title 
"Honored Lawyer of Ukraine" (2010).
Married, parent a daughter and a son.

Address: 9, Panasa Myrnogo St. 
Kyiv, 01011, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 254-25-08 
Tel./Fax: +38 (044) 280-65-66 
www.fr-agro.org.ua
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Іван Глянь
Голова Спілки  

сільгосптоваровиробників Харківської області

Народився 23 листопада 1960 року на Дніпропетров-
щині. Закінчив Дніпропетровський сільськогосподар-
ський інститут за спеціальністю зооінженер та Харків-
ський регіональний інститут державного управління 
Національної академії при Президентові України.
З 1994 по 1999 рік голова колгоспу імені Фрунзе с. Бер-
дянка Зачепилівського району. З 2000 року генераль-
ний директор ПСП імені Фрунзе с. Бердянка. Голова 
правління Харківської обласної організації роботодав-
ців у сфері АПК. Депутат Харківської обласної ради. 
Має звання "Почесний громадянин" Зачепилівського 
району та "Почесний громадянин Харківської області".

Адреса: вул. 14-ї Гвардійської стрілкової дивізії  
адм. приміщення ПСП імені Фрунзе, с. Бердянка 
Зачепилівський р-н, Харківська обл., Україна 
E-mail: frz08@rambler.ru

Иван Глянь
Председатель Союза сельхозтоваро- 

производителей Харьковской области

Родился 23 ноября 1960 года на Днепропетровщине. 
Окончил Днепропетровский сельскохозяйственный 
институт по специальности зооинженер и Харь-
ковский региональный институт государственного 
управления Национальной академии при Президенте 
Украины.
С 1994 по 1999 год председатель колхоза имени 
Фрунзе с. Бердянка Зачепиловского района. С 2000 
года генеральный директор ЧСП имени Фрунзе с. 
Бердянка. Председатель правления Харьковской 
областной организации работодателей в сфере АПК. 
Депутат Харьковского областного совета. Имеет зва-
ние "Почетный гражданин" Зачепиловского района и 
"Почетный гражданин Харьковской области".

Адрес: ул. 14-ой Гвардейской стрелковой дивизии  
адм. помещение ПСП имени Фрунзе, с. Бердянка 
Зачепиловский р-н, Харьковская обл., Украина 
E-mail: frz08@rambler.ru
 

Ivan Glyan
Head of the Union  

of agricultural producers Kharkiv Region

Was born November 23, 1960 in Dnipropetrovsk. Gradu-
ated from Dnipropetrovsk Agricultural Institute, specialty 
zooengineer and Kharkiv Regional Institute of Public 
Administration under the President of the National Acad-
emy of Ukraine.
Since 1994 to 1999, head of Frunze collective farm, Berdy-
ank, Zachepilovsky area. Since 2000 General Director of 
Frunze PSP of Berdyank. Head of the Kharkiv regional 
organization of employers in agribusiness. Deputy of the 
Kharkiv regional council. He has the title of "Honorary 
citizen" Zachepylivskyi district and "Honorary Citizen of 
the Kharkiv Region."

Address: 14th Hvardiiskoi strilkovoi dyvizii St.  
adm. room PSP named after Frunze, Berdyanka village 
Zachepylivskyi district, Kharkiv region, Ukraine 
E-mail: frz08@rambler.ru
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Тези виступу
Аграрна реформа являє собою сукупність першочер-
гових заходів, спрямованих на створення найспри-
ятливішого економічного середовища для розвитку 
сільського господарства та скорішого виходу його із 
кризового стану.
Головним напрямом сучасної аграрної реформи має 
стати перетворення працівників на землі шляхом її 
приватизації на власників землі, засобів виробництва, 
виробленого продукту та доходу.
Аграрна реформа стане дієвою лише за умови, якщо в 
ній будуть визначені не тільки завдання, а й всебічно 
відпрацьовані всі без винятку аспекти перетворень; 
економічні, політичні, соціальні, правові, кадрові, еко-
логічні, зовнішньоекономічні.
Наші уявлення про шляхи розвитку сучасних аграрних 
відносин виходять з того, що найважливішими скла-
довими сучасної аграрної реформи є:

• вдосконалення структури аграрного виробництва 
та створення нових форм господарювання на селі;

• реформування ціноутворення з метою досяг-
нення паритету цін на сільськогосподарську 
продукцію, промислові засоби виробництва та 
виробничі послуги;

• розв'язання соціальних проблем на селі шляхом 
забезпечення соціальної спрямованості аграрних 
перетворень в економіці;

• створення надійної правової бази для здійснення 
аграрної реформи.

Конкретні шляхи подолання кризи в аграрному сек-
торі економіки та основні ланки нового курсу аграр-
ної політики полягають у тому, щоб забезпечити:

• реальне реформування колективних сільсько-
господарських підприємств на засадах приватної 
власності повинно відбуватися згідно з принципом: 
"земля повинна належати тим, хто її обробляє";

• перехід на орендні відносини між власниками засо-
бів виробництва та суб'єктами господарювання;

• розвиток особистих підсобних господарств і пере-
творення їх на товарні фермерські господарства;

• всебічний розвиток інфраструктури ринку сіль-
ськогосподарської продукції (банки, товарні і фон-
дові біржі постачальницькі організації тощо);

• вдосконалення економічних і фінансово-кредит-
них відносин між різними суб'єктами ринкових 
відносин;

• вдосконалення управління АПК та забезпечення 
державного регулювання економічних відносин 
на ринкових засадах;

• істотне вдосконалення правового забезпечення з 
боку законодавчих органів держави.

Для розвитку аграрної промисловості велике зна-
чення має фінансування та ресурсне забезпечення 
сільськогосподарського виробництва.
Фінансування сільського господарства було і зали-
шається головною темою аграрної політики України. 
Саме з обсягами фінансування багато вчених та прак-
тиків країни пов'язують успішність роботи сільсько-

господарських підприємств і можливість досягнення 
їх сталого розвитку. Загалом бюджетна підтримка 
(переважно за прямою і частково за умовно прямою 
формами) складає максимум 12 млрд грн, тобто 60% 
від мінімальної потреби аграрної галузі, яку оцінюють 
у 20 млрд грн. Фінансування аграрної галузі характе-
ризується хронічним недофінансуванням та зменшен-
ням обсягів прямої бюджетної підтримки. Так, видатки 
бюджету на аграрну галузь у загальних видатках 
стрімко скорочуються – якщо у 2009 році на них при-
падало 2,32%, то у 2014 році – лише 1,56%. В 2014 році 
збережена пільгова система оподаткування в сіль-
ському господарстві, завдяки чому товаровиробники 
отримають пільг на суму понад 20 млрд гривень.
В перспективі варто очікувати збільшення фінансу-
вання розвитку соціальної і ринкової інфраструктури, 
дорадництва, професійної освіти, науково-дослідних 
робіт, селекції в рослинництві та тваринництві, охо-
рони земель та екологічної безпеки, розвиток депре-
сивних територій тощо. Проблема підвищення ефек-
тивності державного регулювання аграрного сектора 
заходами державної підтримки набуває дедалі більшої 
актуальності. У період світової фінансової кризи, коли 
навіть найуспішніші галузі переживають занепад, орга-
нізаційно-економічний механізм державного регу-
лювання аграрної економіки, загалом й бюджетного 
фінансування, повинен будуватись на основі принци-
пів системності та комплексності під час застосування 
відповідних інструментів і методів.
Аграрний сектор є важливою складовою економіки 
України. У сільському господарстві зміна технології 
має більш глибокий ефект, ніж поява нової продукції.
Науковці стверджують: більшість підприємств, що 
впроваджують досягнення науково-технічного про-
гресу, домагаються поліпшення своїх виробничих та 
економічних показників.
Запорукою успішного розвитку агропромислового 
комплексу є втілення інновацій в агропромислові тех-
нології, техніку та організацію праці.
Основні напрямки вдосконалення виробництва зерна 
в АПК:

• Використання широкозахватної техніки Caterpillar, 
Ro Gator, SpraCoupe, Kinze, M&W, Bourgault, Great 
Plains, Ezee-On та інш.;

• Ефективність обробітку ґрунту;
• Впровадження технології мінімального обробітку 

ґрунту;
• Оптимальна сівозміна;
• Вибір зразків для аналізу на вміст макро- та 

мікроелементів;
• Внесення добрив згідно з результатами лаборатор-

них досліджень;
• Використання елітного насіння та гібридів світових 

оригінальних виробників;
• Оброблення посівів сучасними засобами захисту 

рослин;
• Дотримання технологічних строків;
• Екологічність продукції;
• Ефективність збереження зерна.
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Юлія Світлична
Заступник голови Харківської 

обласної державної адміністрації

Народилася 06 червня 1984 року. Освіта: вища, Хар-
ківський державний університет харчування та тор-
гівлі, міжнародна економіка, економіст–міжнарод-
ник; Національна академія державного управління 
при Президентові України (Харківський регіональний 
інститут), державне управління, магістр державного 
управління. У 2012 році закінчила аспірантуру Націо-
нальної академії державного управління при Прези-
дентові України (Харківський регіональний інститут) за 
фахом "механізми державного управління". Науковий 
ступінь: кандидат наук з державного управління, 2012 р.
Нагороди: Грамота Харківської облдержадміністра-
ції, Грамота Харківської обласної ради, Грамота Дер-
жавного комітету України з питань підприємництва 
та регуляторної політики, відзнаки Міністерства еко-
номіки України. Нагороджена медаллю "За трудові 
досягнення".
Кар’єра: Учбово-науково-виробничий центр "Охо-
рона праці", начальник відділу (2005р.); Головне 
управління економіки Харківської обласної держав-
ної адміністрації, головний спеціаліст, начальник від-
ділу (2006–2009 рр.); Національна Академія держав-
ного управління при Президентові України, аспірант 
(2009–2012 рр.); ТОВ "Дорніт", заступник директора 
(2012–2014 рр.); з листопада 2014 р. по теперішній 
час – заступник голови Харківської обласної держав-
ної адміністрації.

Адреса: вул. Сумська, 64, к. 61, м. Харків, 61002 
Тел.: +38 (057) 700-32-35, 700-41-20 
E-mail: svitlychna@kharkivoda.gov.ua 

Юлия Светличная
Заместитель председателя Харьковской 

областной государственной администрации

Родилась 06 июня 1984 года. Образование: высшее, 
Харьковский государственный университет питания 
и торговли, международная экономика, экономист-
международник; Национальная академия государ-
ственного управления при Президенте Украины (Харь-
ковский региональный институт), государственное 
управление, магистр государственного управления. В 
2012 году закончила аспирантуру Национальной ака-
демии государственного управления при Президенте 
Украины (Харьковский региональный институт) по 
специальности "механизмы государственного управ-
ления". Научная степень: кандидат наук по государ-
ственному управлению, 2012 г.
Награды: Грамота Харьковской облгосадминистрации, 
Грамота Харьковского областного совета, Грамота 
Государственного комитета Украины по вопросам 
предпринимательства и регуляторной политики, отли-
чия Министерства экономики Украины. Награждена 
медалью "За трудовые достижения".
Карьера: Учебно-научно-производственный центр 
"Охрана труда", начальник отдела (2005г.); Главное 
управление экономики Харьковской областной госу-
дарственной администрации, главный специалист, 
начальник отдела (2006–2009 гг.); Национальная ака-
демия государственного управления при Президенте 
Украины, аспирант (2009–2012 гг.); ООО "Дорнит", 
заместитель директора (2012–2014 гг.); с ноября 2014 
по настоящее время – заместитель председателя Харь-
ковской областной государственной администрации.

Адрес: ул. Сумская, 64, к. 61, г. Харьков, 61002 
Тел.: +38 (057) 700-32-35, 700-41-20 
E-mail: svitlychna@kharkivoda.gov.ua 

Yulia Svitlychna
Deputy Head of the Kharkiv Regional  

State Administration

Born on June 6, 1984. 

Education: higher education, Kharkiv State University of 
Food Technology and Trade, International economics, 
economist-international expert; National Academy of 
Public Administration at Ukrainian President (Kharkiv 
regional institute), Public administration, Master of pub-
lic administration. In 2012 finished post-graduate stud-
ies at the National Academy for Public Administration at 
the Ukrainian President (Kharkiv regional institute) with a 
specialization in "Mechanisms of Public Administration". 
Scientific degree: PhD (Public Administration), 2012.
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Awards: Certificate from Kharkiv Region State Administra-
tion; Certificate from Kharkiv Region Council; Certificate 
from Ukrainian State Committee on the issues of entre-
preneurship and regulatory policy, Honor Certificates 
from Ukrainian Ministry of Economy. Awarded with medal 
"For Labor Achievements".
Carrier: Training-scientific-production center "Work 
Safety", Department head (2005); Chief Economic 
Department of Kharkiv Region State Administration, 
chief specialist, Department head (2006–2009); National 
Academy for Public Administration at Ukrainian Presi-
dent, post-graduate student (2009–2012); "Dornit" Ltd., 
Deputy Director (2012–2014); since November 2014 till 
present time – Deputy Head of Kharkiv Region State 
Administration.

Address: 64 Sumska St. 
room 61, Kharkiv, 61002 
Тел.: +38 (057) 700-32-35, 700-41-20 
E-mail: svitlychna@kharkivoda.gov.ua 

Тезисы выступления
Харьковская область сегодня входит в число лидеров 
по проведению региональных реформ. Несмотря на 
общую границу с Российской Федерацией и районами 
проведения антитеррористической операции на Дон-
бассе, в области сохранены мир и стабильность. 
Как результат, целый ряд важных социально-эконо-
мических показателей области выше среднеукраин-
ского уровня. 
В области второй год подряд, за счет роста урожай-
ности, удается получать рекордный урожай ози-
мой пшеницы. В текущем году его объем превысил  
2,1 млн тонн, а урожайность составила 41 ц/га, что 
выше, чем в Запорожской и Днепропетровской 
областях.
По основным видам товаров, входящим в потре-
бительскую корзину, цены ниже, чем в среднем по 
Украине, что является крайне важным для социаль-
ного спокойствия граждан, живущих в прифронто-
вой области.
Введена в действие новая установка подготовки 
газа Кузьмичевского нефтегазоконденсатного место-
рождения, мощность которой позволит полностью 
обеспечить газом Богодуховский район области. 
Готовится к сдаче Крестищенская компрессорная 
дожимная станция, от работы которой зависит 43% 
добычи газа в Украине.
Объем реализованной промышленной продукции 
вырос более чем на 13 млрд грн, что расширило базу 
налогообложения и обеспечило дополнительные 
поступления в бюджеты всех уровней. 
В результате политики финансовой децентрализации, 
внедряемой Президентом Украины П.А. Порошенко, 
бюджет области увеличился в 1,5 раза. Впервые за 
последние шесть лет выполнены и перевыполнены 
все местные бюджеты. 

Это позволило активизировать инвестиционную 
функцию региональных финансов. Мы вкладываем в 
развитие инфраструктуры, социальной сферы, инве-
стируем в человека. Так, почти в два раза увеличено 
финансирование спорта, вчетверо увеличены рас-
ходы из областного бюджета на оздоровление детей. 
Проводится активная работа по развитию здравоох-
ранения в сельской местности. 
Стабильность и прогнозируемость социально-эконо-
мической ситуации в области стала залогом сохра-
нения доверия со стороны иностранных инвесторов 
и фундаментом для дальнейшего развития междуна-
родного сотрудничества. Даже в самые непростые 
времена, которые область пережила в прошлом году, 
Харьковщину не покинул ни один иностранный инве-
стор. И сегодня дальнейшее развитие взаимовыгод-
ного международного сотрудничества, привлечение 
иностранных инвестиций и диверсификация рынка 
является для нас стратегическим приоритетом. 
За январь–июнь 2015 года внешнеторговый обо-
рот Харьковской области составил US $1170,4 млн, а 
сальдо составило US $35,6 млн.
Объем экспортных поставок товаров из Харьковской 
области за этот же период составил US $603,0 млн  
(9 место среди регионов Украины), а импортные 
поступления составили US $567,4 млн (6 место среди 
регионов Украины).
По состоянию на 1 июля 2015 года общий объем 
прямых иностранных инвестиций, привлеченных 
в область, составил US $1609,4 млн (5 место среди  
регионов Украины), в расчете на душу населения 
составляет US $592,0 млн.
За I полугодие текущего года в экономику области ино-
странными инвесторами было внесено US $6,5 млн. 
Приоритетными отраслями инвестирования являются: 
финансовый сектор и страховая деятельность (61,1%), 
промышленность (16,7%) и недвижимость (8,6 %).
По нашей инициативе создано Международное агент-
ство регионального развития, при помощи которого 
будут заключаться договоры с международными 
финансовыми организациями, которые готовы пред-
ставлять секторальную помощь области. 
При поддержке американского Посольства в Укра-
ине и Фонда "Украина – США" планируется открытие 
офиса Харьковской области в Вашингтоне, главной 
задачей которого является лоббирование интересов 
региональной экономики на всех международных 
уровнях.
Опираясь на опыт ведущих зарубежных стран мира, 
наша страна твёрдо стала на путь реформ. 
Важнейшим вопросом, стоящим на повестке дня, 
является развитие современной, по-европейски 
эффективной экономики. И сегодня для нас очень 
важно, что вместе с Украиной ответы на эти вызовы 
ищет весь демократический мир, активную под-
держку которого мы ежедневно ощущаем.
Меняется общество, растёт ответственность бизнеса, 
кардинально меняется философия органов государ-
ственной власти. Мы строим новую страну. И Харьков-
щина, благодаря своему потенциалу, является одной 
из тех ключевых областей, которые выступают локо-
мотивами этих изменений на региональном уровне.
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Енді Кузіч
Директор з розвитку бізнесу PwC Україна

Енді Кузіч – директор з розвитку бізнесу PwC в Україні.  
Він закінчив  Лондонський університет, де вивчав 
інженерну справу. Енді розпочав свою кар’єру в 
Coopers & Lybrand (зараз PwC) у Лондоні у 1988 році. 
Він приїхав до України у 1993 році, очолив відділ опо-
даткування, і відповідав за роботу з іноземними інвес-
торами. Енді отримав кваліфікацію дипломованого 
бухгалтера у 1992 році. 
Енді займав посаду фінансового директора у компа-
ніях мобільного зв’язку UMC в Україні та Голден Теле-
ком у Росії, де брав участь у розвитку роздрібних 
мереж. Він також працював в одній з фірм "великої 
четвірки" до свого повернення в PwC у 2011 році. 
Енді вільно володіє англійською, російською та україн-
ською мовами

Адреса: вул. Жилянська, 75 
м. Київ, 01032, Україна 
Тел.: +38 (044) 490-67-77 
Факс: +38 (044) 490-67-38 
www.pwc.com

Энди Кузич 
Директор по развитию бизнеса PwC Украина

Энди Кузич является директором по развитию биз-
неса PwC в Украине. Он окончил Лондонский уни-
верситет, где учился по специальности "Инженерное 
дело". Энди начал свою карьеру в Coopers & Lybrand (в 
настоящее время PwC) в Лондоне в 1988 году. Он прие- 
хал в Украину в 1993 году, возглавив отдел налого-
обложения, и был ответственным за работу с ино-
странными инвесторами. Энди получил квалифика-
цию дипломированного бухгалтера в 1992 году. 
Энди занимал должность финансового директора в 
компаниях мобильной связи UMC в Украине и Гол-
ден Телеком в России, где принимал участие в раз-
витии розничных сетей. Он также работал в одной 
из фирм "большой четверки" до своего возвращения 
в PwC в 2011 году. Энди свободно владеет англий-
ским, русским и украинским языками.

Адрес: ул. Жилянская, 75 
г. Киев, 01032, Украина 
Тел.: +38 (044) 490-67-77 
Факс: +38 (044) 490-67-38 
www.pwc.com 

Andy Kuzich
Business Development Director PwC Ukraine

Andy Kuzich is the Director for Business Development at 
PwC Ukraine. He graduated from University College in 
London, UK and holds the degree in Electronic Enginee-
ring with Computer Science. Andy started his career in 
Coopers & Lybrand (now PwC) London in 1988 and first 
came to Ukraine in 1993 where he headed the interna-
tional taxation department and was responsible for wor-
king with inward foreign investors. He qualified as a char-
tered accountant in 1992.
Andy also has experience as the former CFO of UMC 
in Ukraine and Golden Telecom in Russia where he was 
involved in developing retail networks in the mobile 
phone industry, he also worked at one of Big 4 firms 
before re-joining PwC in 2011.
Andy speaks English, Russian and Ukrainian.

Address: 75, Zhylyans’ka St. 
Kyiv, 01032, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 490-67-77 
Fax: +38 (044) 490-67-38 
www.pwc.com
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Ігор Бураковський
Голова Правління Інституту економічних  
досліджень та політичних консультацій,  

cтарший радник Програми USAID  
"Лідерство в економічному врядуванні" ЛЕВ

Ігор Валентинович Бураковський працює в Інституті 
економічних досліджень та політичних консультацій з 
2002 року в якості директора, а потім Голови Правління. 
В 1980 закінчив з відзнакою факультет міжнародних 
відносин та міжнародного права (відділення міжна-
родних економічних відносин) Київського державного 
університету імені Тараса Шевченка, в 1999 році отри-
мав науковий ступінь доктора економічних наук. 
Ігор Бураковський більше 25 років займається нау-
ковими дослідженнями та має численні публікації в 
Україна та закордоном з проблем економічної транс-
формації від планової до ринкової економіки, різних 
аспектів сучасної економічної політики України та її 
впливу на економіку на макро- та мікрорівні, проблем 
регуляторного середовища та інвестиційного клімату, 
міжнародної торгівлі. 
В якості запрошеного професора викладає в Натолін-
ському європейському коледжі (Польща). Зараз Ігор 
Бураковський є cтаршим радником Програми USAID 
"Лідерство в економічному врядуванні" ЛЕВ.

Адреса: вул. Рейтарська, 8/5А 
м. Київ, 01034, Україна  
Тел.: +38 (044) 278-63-60, 278-63-42  
Факс: +38 (044) 278-63-36 

Игорь Бураковский
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ского государственного университета имени Тараса 
Шевченко, в 1999 году получил степень доктора 
экономических наук.
Игорь Бураковский более 25 лет занимается 
научными исследованиями и имеет многочисленные 
публикации в Украине и за рубежом по пробле-
мам экономической трансформации от плановой к 
рыночной экономике, различных аспектов современ-
ной экономической политики Украины и ее влияния 
на экономику на макро- и микроуровне, проблем 
регуляторной среды и инвестиционного климата, 
международной торговли.
В качестве приглашенного профессора преподает в 
Натолинському европейском колледже (Польша). Сей-
час Игорь Бураковский является Старшим советни-
ком Программы USAID "Лидерство в экономическом 
управлении городом" ЛЭВ.
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Igor V. Burakovsky has been working for the Institute of 
Economic Research and Policy Consulting since 2002 as 
Director and then Head of the Board. 
Mr. Burakovsky received M.A. in international economic 
relations with honors from Kyiv Taras Shevchenko 
National University in 1980, holds Doctor of Science 
degree from Kyiv Taras Shevchenko National University 
(1999) in international economics. Igor V. Burakovsky has 
been doing economic research for more that 25 years 
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problems of economic transition from planned to market 
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Директор з корпоративних питань  

Nestlé в Україні та Молдові

Геннадій Радченко – директор з корпоративних питань 
Nestlé в Україні та Молдові, член ради директорів 
Nestlé в Україні та Молдові, член Спостережної ради 
ПАТ "Світоч".
Народився 30 грудня 1957 р. У 1979 р. закінчив факуль-
тет журналістики Київського університету імені Тараса 
Шевченка. 
У 2002–2004 рр. обіймав посаду Віце-президента 
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Пьотр Церек
Заступник генерального директора  

ПрАТ "Філіп Морріс Україна"

Народився в 1967 році в м. Краків, Польща.
Освіта:
Випускник Технологічного інституту Кракова, де 
вивчав машинобудування; отримав ступінь Магістра 
за спеціалізацією "Інженер машинобудування".
Досвід роботи:
Жовтень, 2012 – призначений Заступником генераль-
ного директора ПрАТ "Філіп Морріс Україна".
2010–2012 – Директор виробництва, Philip Morris 
Izhora, Росія.
2009–2010 – Менеджер з постачання, Philip Morris 
Polska, Польща.
2006–2008 – Менеджер виробництва ПрАТ "Філіп 
Морріс Україна".

Адреса: Польовий виїзд, 1  
с. Комуніст, Харківський район 
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Петр Церек
Заместитель генерального директора  

ЧАО "Филип Моррис Украина" 

Родился в 1967 году в г. Краков, Польша.
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Выпускник Технологического института Кракова, где 
изучал машиностроение; получил степень Магистра 
по специализации "Инженер машиностроения".
Опыт работы:
Октябрь, 2012 – назначен Заместителем генерального 
директора ЧАО "Филип Моррис Украина". 
2010–2012 – Директор производства, Philip Morris 
Izhora, Россия.
2009–2010 – Менеджер по снабжению, Philip Morris 
Polska, Польша.
2006–2008 – Менеджер производства ЧАО "Филип Мор-
рис Украина". 

Адрес: Полевой выезд, 1  
с. Коммунист,  Харьковский район  
Харьковская область, 62482, Украина 
Тел.: +38 (057) 775-90-00  
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Deputy General Director,  
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Born in 1967 in Kracow, Poland.
Education:
A graduate of the Cracow Institute of Technology where 
he studied Mechanical Engineering; Master's Degree in 
Mechanical Engineering.
Work Experience:
October, 2012 – appointed Deputy General Director, 
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Тези виступу
ПрАТ "Філіп Морріс Україна" (ФМУ) входить до складу 
компанії "Філіп Морріс Інтернешнл Інк." (ФМІ) – про-
відної міжнародної тютюнової компанії, продукція 
якої продається в близько 180 країнах. 
ПрАТ "Філіп Морріс Україна" є лідером україн-
ського ринку тютюнових виробів. ПрАТ "Філіп Мор-
ріс Україна" – один з найбільших платників податків 
в Україні. Зокрема, у 2014 компанія сплатила понад 
8 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. 
За період 1994-2014 рр. загальний обсяг інвестицій 
склав US $335,9 млрд. 
У компанії працює понад 1400 висококваліфікованих 
працівників по всій країні, близько 800 з них працю-
ють на сучасному виробничому комплексі у Харків-
ському районі Харківської області. 
Виступаючи сьогодні на форумі, у дискусії присвяче-
ній стимулюванню експорту та залученню інвестицій 
в Україну, хочу висловити підтримку діям Уряду та 
місцевої влади, що спрямовані на стимулювання цих 
процесів і висловити готовність ділитися глобальним 
досвідом та експертизою компанії для впровадження 
кращих світових практик в Україні. 
З метою стимулювання експорту та підвищення 
інвестиційної привабливості України, що в результаті 
забезпечить економічне зростання зі стабільно висо-
ким рівнем бюджетних надходжень, уряд України 
має сфокусуватися, на нашу думку, на двох ключових 
напрямках: по-перше, на ефективній довготерміновій 
фіскальній політиці та на виваженому та стратегіч-
ному підході до адаптації законодавства. На цих двох 
напрямках я хочу зупинитися більш детально. 
Варто наголосити, що тютюнова галузь є одним з осно-
вних джерел надходжень до центрального та місцевих 
бюджетів. У 2014 році галузь загалом відрахувала до 
бюджету 25 млрд грн у вигляді акцизу та ПДВ. Чотири 
компанії заплатили більше ніж весь дрібний та середній 
бізнес загалом, працюючи по спрощеній системі опо-
даткування і відрахувавши лише 7 млрд грн податків. 
Для нас позитивним сигналом вже є те, що протя-
гом дев’яти місяців ставки акцизного податку зали-
шаються стабільним, у порівнянні з минулорічною 
вельми непрогнозованою податковою політикою, 
коли акцизний податок на тютюнові вироби підвищу-
вався чотири рази протягом року. 
Занепокоєння все ще викликають наміри Уряду 
переглядати адвалорну складову ставки акцизного 
податку, що на наш погляд є неефективним і призво-
дить лише до зростання нелегальної торгівля та не 
впливає на рівень тютюнопаління. Більш того, в ЄС не 
існує вимог щодо адвалорної складової акцизу, яка 
у деяких країнах, наприклад в Нідерландах, досягає 
рівня 0,95%. 
Іншою новелою фіскальної політики стало запрова-
дження місцевого акцизного податку з роздрібного 
продажу тютюнових виробів. Ми спостерігаємо те, 
що відсоток ухиляння від сплати цього податку дося-
гає 50%, що свідчить про неефективність механізму. Із 
зібраної суми більше 50% сплачує одна компанія. Ми 
переконані, що цілі децентралізації та пошуку додат-

кових джерел наповнення місцевих бюджетів можуть 
бути досягнені шляхом корегування національних 
податків та пропорційного розподілу цих податкових 
надходжень між регіонами. 
Іншою перешкодою, що на нашу думку стримує потік 
інвестицій в Україну це є суперечливі і часто непе-
редбачувані зміни нормативно-правової системи, що 
часом сильно впливають на цілі галузі економіки. 
Уряд декларує намір поступово наближувати укра-
їнське законодавство до законодавства ЄС. Тим не 
менш, часто правила змінюються занадто швидко і 
недостатньо уваги приділяється аналізу того, як певні 
зміни закону вписуються в існуючу законодавчу базу, 
і як це в кінцевому рахунку впливає на українських 
виробників. 
Ось один із прикладів. З початку цього року, ми при-
йняли рішення розвивати експортний потенціал. Ми 
розглядаємо це як прекрасну можливість для під-
тримки рівня зайнятості в Україні, джерело надхо-
дження іноземної валюти, механізм підтримки своєї 
конкурентоспроможності та здатності робити свій 
внесок до державного бюджету. Отже, ми запустили 
комплексний бізнес-проект по нарощенню нашого 
виробництва та виходу на зовнішні ринки. 
За даними Національної асоціації виробників тютю-
нових виробів, у 2014 році експорт тютюнових ком-
паній склав US $358,7 млн У 2013 році ця сума стано-
вила US $296,0 млн Ці доходи від експорту позитивно 
позначились на сальдо торгово балансу України. 
Проте ситуацію погіршило введення додаткового 5% 
і 10% імпортного мита. Імпортна сировина (більшість 
з якої має обмежені джерела походження і не може 
бути заміщена українськими аналогами), що викорис-
товуються українськими виробниками для виробни-
цтва товарів на експорт стала об’єктом оподаткування 
додатковим митом, що відразу ж привело до зниження 
конкурентоспроможності української продукції. 
Ситуація може бути поліпшена для експортно-орі-
єнтованих виробників у разі використання спеціаль-
ного митного режиму передбаченого Митним кодек-
сом України. 
Проте, застосування виробниками цього механізму, 
що уже наявний у чинному законодавстві, стримують 
протиріччя в окремих нормативно-правових актах 
Національного банку України. В результаті, Україна, 
швидше за все, отримає в результаті скорочення 
виробництва товарів на експорт та міграціїю деяких 
виробництв з України в інші юрисдикції, які більше 
орієнтовані на роботу з експортерами. 
Інший приклад псевдо гармонізації з законодавством 
ЄС – законопроект №2820, який повністю ігнорує еко-
номічну ситуацією в Україні та є контрпродуктивним. 
Прийняття цього законопроекту призведе до скоро-
чення сотень робочих місць і десятків мільйонів непро-
дуктивних капітальних витрат. 
Це лише кілька прикладів і напрямків над якими 
варто працювати. Ми переконані, що стратегічний 
виважений підхід у реалізації державної політики 
та приклад стабільності податкового законодав-
ства призведе до підвищення експорту та залучення 
інвесторів до України.
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Abstracts
PrJSC "Philip Morris Ukraine" is part of "Philip Morris 
International Inc." – leading international tobacco com-
pany, selling its products in about 180 countries all over 
the world.
PrJSC "Philip Morris Ukraine" is a leading tobacco com-
pany in Ukraine. PMU is one of the biggest taxpayers in 
the country. In 2014, the company paid over UAH 8 bio to 
the State budget. While through 1994-2014 total amount 
of investments increased to US $335.9 bio.
The total of over 1 400 employees work at PMU all 
over Ukraine, 800 are employed at Kharkiv factory – 
modern production facility located in Kharkiv district 
of Kharkiv Region. 
Addressing you today at this Forum on the issue of 
INCENTIVIZING EXPORTS AND ATTRACTING INVEST-
MENTS TO THE UKRAINIAN ECONOMY I’d like to take 
an opportunity to apprise actions taken by Government 
and local authorities in pushing forward the abovemen-
tioned issues and express readiness to share company’s 
global experience and expertise for implementing best 
practices in Ukraine.
In order to stimulate exports and increase investment 
attractiveness of Ukraine, leading to a consistently high 
level of economic growth and budget revenues, UA 
Government should focus on two main directions: firstly, 
on foreseeable effective long-term fiscal policy; and on a 
balanced and strategic approach to the approximation of 
UA legislation to EU ones. On these two directions, I will 
focus in more details. 
Tobacco industry is an important contributor to the 
State and Local Budgets. Last year, tobacco companies 
contributed UAH 25 bio in excise taxes and VAT. To put 
this in perspective, four enterprises have paid more than 
the entire sector of small and medium business wor-
king under the "simplified tax system" and paid only  
UAH 7 bio in taxes. 
We are satisfied that following the last year’s tax shocks– 
four consecutive increases of excise tax – the Govern-
ment kept the newest tax rates for nine months. 
However, we are concerned that ad valorem revision is 
still in the consideration set of the Government. Raising 
ad valorem is counterproductive, it leads to down tra-
ding, does not affect smoking rates. Moreover, there is 
no EU requirements for the ad valorem rate, which some-
times goes as low as 0.95% in the Netherlands! 
One more comment on tax system. This year a local sales 
tax was introduced. What we know is that the evasion 
rate is close to 50%, which proves inefficiency of the 
mechanism. From the part that is actually collected, one 
legal entity is a payer of more than 50% of the tax in the 
economy. We are confident that the objectives of decen-
tralization may be achieved by increasing the national 

rates and providing local communities with guaranteed 
revenues from the increased rates. 
Another issue that prevents investments from coming 
to Ukraine is inconsistent and often even unpredict-
able regulatory changes that at times profoundly affect 
entire industries. 
Government often declares reforms and its intent towards 
approximation of Ukrainian legislation to the EU law. 
However, often rules change far too fast and not enough 
attention is paid to analysis of how certain changes of 
regulation fit into the UA legislative framework and how 
it would eventually affect Ukrainian manufacturers. 
This is one of the examples. Since the beginning of this 
year, PMI has focused our business in Ukraine on devel-
oping export markets. We see this as a great opportunity 
to sustain employment in Ukraine, earn badly needed 
foreign exchange, while maintaining our competitive-
ness and profitability and our ability to contribute to the 
State budget. Consequently, we have launched a com-
prehensive business project to increase our cigarette 
production for export to foreign markets.
According to National Tobacco Manufacturers Associa-
tion’s data, in 2014 export operations of tobacco com-
panies generated revenue of US $358.7 mio coming to 
Ukraine. In 2013, that amount was US $296.0 mio. These 
export revenues influence positively Ukraine’s balance 
of payments. 
The said operations, however, were profoundly affected by 
introduction of 5% and 10% extra import duties. Imported 
raw materials (most of which are unique and cannot be 
replaced by Ukrainian analogues) used by Ukrainian man-
ufacturers to produce goods for export became subject to 
the additional duties, which immediately resulted in Ukrai-
nian products being less competitive. 
Situation could be improved for the export-oriented 
manufacturers if a special customs regime provided for 
by the Customs Code of Ukraine were used.
However, application by the manufacturers of this mech-
anism already available in effective law was impeded by 
contradictions in certain National Bank regulations. As a 
result, Ukraine will probably achieve reduction of manu-
facturing for export and migration of some manufactu-
ring from Ukraine to other jurisdictions that are friendlier 
to export-oriented businesses.
Another example of pseudo EU-alignment process is the 
draft law #2820 – one, which fully neglects the economic 
situation and is counterproductive. It would lead to elim-
ination of 100s of jobs and tens of millions of unproduc-
tive capital expenditures. 
These are only a few examples and directions to focus 
on. We are confident that a strategic approach of UA 
Government to implement foreseeable state regulatory 
policy as well as stable tax policy will result in boosting 
of exports and investors coming to Ukraine.
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Ольга Соколенко
Директор Premier Palace Hotel Kharkiv

Соколенко Ольга народилася в 1959 році, у м. Хорол 
Полтавської області. У 1995 році закінчила Київський 
Державний торговельно-економічний університет.
Свій кар'єрний шлях почала у 1981 році і на даний 
момент має понад 30 років досвіду роботи в області 
готельної індустрії.
З 2000 року – начальник служби прийому та розмі-
щення готелю "Дніпро", м. Київ. Протягом 2004–2007 
років працювала у Premier Hotel Rus, м. Київ, на посаді 
заступника директора з організації обслуговування гос-
тей. У 2007 році продовжила свою трудову діяльність у 
мережі українських готелів Premier Hotels and Resorts 
на посаді директора Premier Hotel Aurora, м. Харків. З 
2011 року – директор Premier Palace Hotel Kharkiv.
У 2004 році була нагороджена почесним званням 
України "Заслужений працівник сфери послуг України".

Адреса: пр. Правди, 2 
м. Харків, 61058, Україна 
Тeл.: +38 (057) 766-44-00 
Email: info@kharkiv-palace.com  

Ольга Соколенко
Директор Premier Palace Hotel Kharkiv

Соколенко Ольга родилась в 1959 году, в г. Хорол Пол-
тавской области. В 1995 году окончила Киевский Госу-
дарственный торгово-экономический университет. 
Свой карьерный путь начала в 1981 году и на данный 
момент имеет более 30 лет опыта работы в области 
гостиничной индустрии. 
С 2000 года – начальник службы приема и размещения 
гостиницы "Днепр", г. Киев. На протяжении 2004–2007 
годов работала в Premier Hotel Rus, г. Киев, на должно-
сти заместителя директора по организации обслужи-
вания гостей. В 2007 году продолжила свою трудовую 
деятельность в сети украинских отелей Premier Hotels 
and Resorts на должности управляющего Premier Hotel 
Aurora, г. Харьков. С 2011 года – директор Premier 
Palace Hotel Kharkiv.
В 2004 году была награждена почетным званием 
Украины "Заслуженный работник сферы услуг 
Украины". 

Адрес: пр. Правды, 2 
г. Харьков, 61058, Украина 
Тeл.: +38 (057) 766-44-00 
Email: info@kharkiv-palace.com 

Olga Sokolenko
Director of Premier Palace Hotel Kharkiv

Olga Sokolenko was born in the town of Khorol, Poltava 
region, in 1959. In 1995, she graduated from the Kyiv 
State University of Trade and Economics.
Her career path began in 1981 and currently she has more 
than 30 years of experience in the hotel industry.
From 2000 – Head of Reception and Accommodation 
Service of Dnipro Hotel, Kyiv. During 2004 – 2007, worked 
at Premier Hotel Rus, Kyiv, as Deputy Director for Guest 
Service Management. In 2007, she continued her career 
in the Premier Hotels and Resorts Ukrainian hotel net-
work as Administrator at Premier Hotel Aurora, Kharkiv. 
Since 2011 – Director of Premier Palace Hotel Kharkiv.
In 2004, she was awarded the honorary title of Ukraine 
"Honored Worker of the Service Sector of Ukraine."

Address: 2, Pravdy Ave. 
Kharkiv, 61058, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 766-44-00 
Email: info@kharkiv-palace.com
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Роль индустрии гостеприимства 
в развитии международного 

сотрудничества и привлечении 
инвестиций.

Несомненно, туристический бизнес является одним из 
основных составляющих экономики Украины. Эффек-
тивное функционирование сферы гостеприимства 
является индикатором позитивных изменений в эко-
номике нашего государства, важной предпосылкой 
интенсификации международных связей и интегра-
ции страны в мировое сообщество.
Влияние гостиничного бизнеса на международную 
экономику увеличивается. По всему миру туристи-
ческая отрасль насчитывает более 266 млн рабочих 
мест, а ее вклад в глобальный ВВП составляет более 
9%. Прогнозируемый рост туристического сектора на 
3,9% в 2015 году укрепил представление о том, что 
данный сектор является одним из основных факто-
ров экономического роста на местном, региональном 
и глобальном уровнях. Поскольку развиваются все 
сегменты – отдых, бизнес поездки и групповые путе-
шествия, принимающие организации должны эффек-
тивно реализовывать стратегию, обеспечивающую 
уникальность услуг, и инвестировать средства в даль-
нейшую дифференциацию.
Если говорить об этом же показателе в масштабах 
Украины, то общий вклад туристической отрасли по 
опубликованным статистическим данным составляет 
1,5-2,5% в структуре ВВП нашей страны.
На протяжении последних лет наблюдаетсятенденция 
развития туристической сферы в Украине – несмотря 
на достаточно большое количество причин, оказыва-
ющих негативное влияние на ее развитие.
Необходимым рычагом в развитии данных процес-
сов являются уникальные природные и климатиче-
ские ресурсы, историко-культурное наследие. Все они 
являютсяочевидными факторами роста инвестицион-
ной привлекательности каждого региона Украины для 
поднятия рейтинга как на региональном уровне, так и 
страны в целом.
Говоря о Харьковском регионе, нужно отметить, что 
он находится в тройке лидеров Украины по многим 
показателям, а значит, обладает рядом преимуществ, 
среди которых выделяют:

• лидер по уровню качества жизни среди регионов 
Украины;

• высокое качество человеческого капитала;
• выгодные экономико-географические условия;
• мощная инфраструктура для производства инно-

ваций, культурная жизнь;
• развитие отрасли машиностроения, сельскохозяй-

ственного производства, пищевой, промышленно-
медицинских услуг, IT-аутсорсинга;

• уникальные природные ресурсы.

Эти и другие показатели определяют рынок лидеров 
инвестиционной привлекательности для потенциаль-
ных инвесторов. 
Учитывая потенциал Харьковского региона для раз-
вития международных связей, очень важная роль 
отводится состоянию гостиничной сферы, которая во 
многом формирует мнение гостей не только о городе, 
но и о стране в целом Харьков – один из наиболее 
интересных и стратегически важных городов Восточ-
ной Европы как для проведения деловых мероприя-
тий, крупных съездов и симпозиумов, так и для приема 
международных дипломатических миссий на самом 
высоком уровне. Именно поэтому появление на рынке 
Харькова такогокрупного инфраструктурногообъекта, 
как Premier Palace Hotel Kharkiv, способствовало фор-
мированию положительного имиджа города.
Premier Palace Hotel Kharkiv входит в первую сеть укра-
инских отелей Premier Hotels and Resorts и считается 
одним из ведущих на гостиничном рынке. Так, в 2014 
году на IV официальной церемонии награждения луч-
ших отелей страны по версии Hospitality Awards Premier 
Palace Hotel Kharkiv стал победителем в номинации 
"Лучший MICE-отель". Данная награда свидетельствует 
о том, что Premier Palace Hotel Kharkiv предоставляет 
лучшие условия для организации мероприятий и про-
живания как для бизнес-групп, так и частных лиц.
Гостиница введена в эксплуатацию в 2012 году, и с 
момента открытия было прожито более 87 тыс. номера/
ночей. Статистика прошлых периодов свидетельствует 
о том, что отель является популярным для посещения 
не только среди украинцев, но и для жителей ведущих 
стран мира. Так, в ТОП-10 стран по проживанию вошли 
такие страны, как США, Великобритания, Германия, 
Турция, Франция, Королевство Нидерландов и др.
Начиная с 2012 года в Premier Palace Hotel Kharkiv про-
шло более 1500 мероприятий различной направлен-
ности, включая как социально значимые мероприя-
тия и дипломатические миссии, так и бизнес-форумы, 
медицинские симпозиумы и частные праздники. 
Делая акцент на мероприятиях, направленных на биз-
нес-сегмент, можно сказать, что мероприятия такого 
характера являются наиболее популярными и за весь 
период составили 45% от общего количества.
Уверена, что в Украине существуют все условия для 
развития индустрии гостеприимства, однако туристи-
ческий потенциалраскрыт еще не в полной мере. На 
сегодняшний день эта тема становится все более акту-
альной и нуждается в поддержке на государственном 
уровне, поскольку требует совершенствования суще-
ствующей инфраструктуры в целом, а также модерни-
зации управленческих процессов.
Одной из эффективных и действенных мер, способ-
ствующих развитию туристической отрасли, является 
популяризация украинского туризма на государ-
ственном и международном уровнях. Это подраз-
умевает внедрение ряда государственныхпрограмм, 
в т.ч. программ, направленных на продвижение вну-
треннего туризма.
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The role of the hospitality 
industry in the development  
of international cooperation  
and investment promotion.

It is apparent that tourism is one of the main components 
of the Ukrainian economy. Effective functioning of the 
hospitality industry is an indicator of positive changes in 
the economy of our country as well as an important pre-
requisite for the intensification of international relations 
and the country's integration into the world community.
The influence of hospitality on the international economy 
increases. Around the world, the tourism industry has 
more than 266 million jobs, while its contribution into 
the global GDP is more than 9%. Projected growth in the 
tourism sector by 3.9% in 2015 strengthens the concept 
that this sector is one of the main factors of economic 
growth at the local, regional, and global levels. Since the 
development of all segments — leisure, business trips, 
and group travel is present, the receiving organizations 
must effectively implement a strategy providing unique 
services and invest in the further differentiation.
Talking about the same index on the scale of Ukraine, the 
published statistics indicates that the total contribution 
of the tourism industry constitutes 1.5-2.5% of the GDP 
of our country.
In recent years, the development tendency of the tour-
ism industry in Ukraine is observed despite a fairly 
large number of causes having a negative impact on its 
development.
An essential leverage in the development of these pro-
cesses is the unique natural and climatic resources, the 
historical and cultural heritage. All of these are obvious 
factors of the growth of investment attractiveness of each 
of Ukraine’s regions causing their rating increase at both 
the regional and the country level as a whole.
Speaking of Kharkiv region, it should be noted that it 
is in the top three leaders of Ukraine in many respects 
and, therefore, has a number of advantages including the 
following:

• leadership in terms of life quality among the regions 
of Ukraine;

• high quality of human capital;
• favorable economic and geographical conditions;
• powerful infrastructure for innovations development, 

cultural life;
• development of machinery industry, agricultural 

production, food industry, industrial and medical 
services, IT-outsourcing;

• unique natural resources.

These and other factors determine the leadership mar-
ket in terms of investment attractiveness for potential 
investors.
Given the potential of Kharkiv region for the development 
of international relations, the state of the hotel industry 
plays a very important role, forming the opinion of visitors 
not only about the city, but also the country as a whole to 
a large extent. Kharkiv is one of the most interesting and 
strategically important cities of Eastern Europe both for 
business events, large meetings, and symposia, and for 
receiving international diplomatic missions at the highest 
level. That is why the appearance on Kharkiv’s market of 
a large infrastructure object such as the Premier Palace 
Hotel Kharkiv has promoted a positive image of the city.
The Premier Palace Hotel Kharkiv is part of the first 
Ukrainian hotel chain Premier Hotels and Resorts and is 
considered one of the leading hotels on the hotel mar-
ket. Thus, in 2014, at the IV official award ceremony of 
the best hotels of the country, the Premier Palace Hotel 
Kharkiv was the winner in the nomination "Best MICE-
hotel" according to the Hospitality Awards. This award 
shows that the Premier Palace Hotel Kharkiv offers the 
best conditions for the events organization and accom-
modation for both business groups and individuals.
The hotel was put into operation in 2012, and since its 
opening, more than 87 thousand room/nights have been 
lived. The statistics of the past periods indicates that the 
hotel is a popular visiting place not only among the Ukrai-
nians, but also for the residents of the world’s leading 
countries. Thus, the top 10 visiting countries include such 
countries as the USA, the UK, Germany, Turkey, France, 
the Netherlands, and others.
Starting from 2012, the Premier Palace Hotel Kharkiv 
hosted more than 1,500 events of various kinds, including 
both socially important events and diplomatic missions, 
and business forums, medical symposiums, and private 
parties. By focusing on activities aimed at the business 
segment, it can be said that events of this nature are the 
most popular and have amounted to 45% of the total vol-
ume over the entire period.
I am convinced that Ukraine has all conditions for the 
development of the hospitality industry, however its tour-
ism potential has not yet been realized to its fullest. Today, 
this issue is becoming increasingly important and needs 
to be supported at the state level, because it requires the 
improvement of the existing infrastructure in general as 
well as the modernization of administrative processes.
One of the most effective and efficient measures to pro-
mote the development of the tourism industry is to pro-
mote Ukrainian tourism on the national and international 
levels. This implies the introduction of a number of gover-
nment programs, including programs aimed at the pro-
motion of domestic tourism.
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Олена Деревянко
Віце-президент DCH 

Віце-президент Української PR-ліги 
кандидат економічних наук

Координатор промо-активностей групи DCH з 2007 
року. У цій якості керувала комунікаційною активністю 
в рамках підготовки Харкова та України до Євро-2012. 
Організовувала Grand Opening стадіону "Металіст" і 
Міжнародного аеропорту "Харків" за участю керівни-
цтва УЄФА, виступала співорганізатором Українського 
ланчу в Давосі та конференції YES в Ялті. 
На початку 2007 року обрана віце-президентом 
Української ліги зі зв'язків з громадськістю. У 2009 р 
удостоєна звання "Людина-бренд" за результатами 
опитування українських PR-фахівців, проведеного 
журналом Marketing Media Review. У березня 2013 
року перемогла у рейтингу "Бізнес-леді рекламно-
комунікаційного ринку", ініційованому цим же видан-
ням. В 2015 році під її керівництвом був реалізований 
проект створення першого в Україні Рейтингу якості 
управління корпоративною репутацією, переможці 
якого були нагороджені в рамках XIII Міжнародного 
PR-Фестивалю.

Адреса: вул. Верхній Вал, 68 
м. Київ, 04071, Україна 
Тел.: +38 (044) 428-98-28 
E-mail: derevyanko@dch.com.ua 
www.dch.com.ua

Елена Деревянко
Вице-президент DCH  

Вице-президент Украинской PR-лиги  
кандидат экономических наук

Координатор промо-активностей группы DCH с 2007 
года. В этом качестве курировала коммуникационные 
активности в рамках подготовки Харькова и Украины 
к Евро-2012. Организовывала Grand Opening ста-
диона "Металлист" и Международного аэропорта 
"Харьков" с участием руководства УЕФА, выступала 
соорганизатором Украинского ланча в Давосе и кон-
ференции YES в Ялте. 
В начале 2007 г. избрана вице-президентом Украин-
ской лиги по связям с общественностью. В 2009 году 
удостоена звания "Человек-бренд" по результатам 
опроса украинских PR-специалистов, проведенного 
журналом Marketing Media Review. В марте 2013 года 
победила в рейтинге "Бизнес-леди рекламно-ком-
муникационного рынка", инициированном этим же 
изданием. В 2015 году под ее руководством был реали- 
зован проект создания первого в Украине Рейтинга 
качества управления корпоративной репутацией, 
победители которого были награждены в рамках XIII 
Международного PR-Фестиваля. 

Адрес: ул. Верхний Вал, 68 
г. Киев, 04071, Украина 
Тел.: +38 (044) 428-98-28  
E-mail: derevyanko@dch.com.ua  
www.dch.com.ua 

Olena Derevyanko
Vice-President of DCH 

Vice-president of Ukrainian PR-League 
PhD in Economics

Ms Derevyanko has been a coordinator of promotional 
activities of the DCH Group since 2007. She oversaw 
the communication activities during the preparation of 
Kharkiv and the entire Ukraine to EURO-2012. She orga-
nized the Grand Opening of the Metalist Stadium and 
Kharkiv International Airport together with UEFA execu-
tives. She was also a co-organizer of Ukrainian lunch in 
Davos and YES conference in Yalta. 
At the beginning of 2007 she was elected a vice-presi-
dent of the Ukrainian League of Public Relations. In 2009 
she was awarded the title of Brand Person according to 
a survey of Ukrainian PR-specialists conducted by the 
Marketing Media Review Magazine. In March 2013 she 
was announced a winner in the cathegory Business Lady 
of the Advertising and Communications initiated by the 
same magazine. In 2015, under her leadership the first 
reputation management quality rating called reputa-
tional activists. The presentation and award ceremony of 
the rating were held within the framework of the closing 
ceremony of the XIII International PR-Festival.

Address: 68, Verkhniy Val St. 
Kyiv, 04071, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 428-98-28 
E-mail: derevyanko@dch.com.ua 
www.dch.com.ua
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Международный 
инвестиционный имидж 

Харькова и Украины: проекты 
группы DCH Александра 

Ярославского
Группа DCH Александра Ярославского исторически 
уделяет особое внимание формированию правиль-
ного представления о бизнес-потенциале Харькова 
и Украины в международном деловом сообществе. 
ЕВРО-2012, в подготовку которого Александр Ярос-
лавский инвестировал US $300 млн, дало мощный 
стартовый импульс созданию благоприятного имиджа 
Харьковщины. Однако поддержание интереса к реги-
ону со стороны деловых кругов – особенно в нынеш-
ней социально-экономической ситуации – требует 
постоянных системных усилий. 
Повышению осведомленности потенциальных инве-
сторов относительно реальной экономической ситу-
ации и бизнес-возможностей нашего региона и 
нашей страны в частности, посвящен долгосрочный 
проект Ukraine: Just Business, который DCH реализует 
совместно с Министерством иностранных дел и ТПП 
Украины. В рамках проекта были проведены три биз-
нес форума – в Праге (15 апреля), Варшаве (27 апреля) 
и Будапеште (14 мая) – которые получили высокую 
оценку представителей европейского бизнеса и офи-

циальных лиц, принимавших стран. По мнению участ-
ников форумов в Чехии, Польше и Венгрии, огром-
ным плюсом данной инициативы стало то, что проект 
позволил потенциальным бизнес и инвестиционным 
партнерам Украины на Западе получить информацию 
о ситуации в стране, ее проблемах и возможностях из 
первых рук. Важную роль также сыграли коммента-
рии европейских бизнесменов, работавших и работа-
ющих в настоящее время в Украине, и поделившихся 
впечатлениями от этого опыта с аудиторией форумов. 
Международный форум AGROPORT представляет 
собой еще один долгосрочный проект группы DCH 
Александра Ярославского. Его генеральная цель – 
создание предпосылок для устойчивого развития 
Харьковской области, в том числе путем повышения 
эффективности агропромышленного производства, 
улучшение инвестиционного имиджа региона и при-
влечения иностранных инвестиций. Уникальными 
особенностями проекта AGROPORT является локация 
и качество информации. Функции AGROPORT, которые 
обусловливают социальную значимость форума: сти-
мулирующая (драйвер развития экономики региона 
и актуализации стратегии его развития; инструмент 
аграрной, промышленной, инвестиционной, социаль-
ной (в том числе, молодежной) политики); позицио-
нирующая (создание корректного образа региона); 
просветительская (распространение информации о 
передовых технологиях, в том числе, управленческих).
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Віталій Бігдай
Менеджер Програми сприяння експорту  

Фонду Western NIS Enterprise

Народився 13 жовтня 1977 року. Отримав ступінь 
магістра економіки Вашингтонського університету 
у м. Сент-Луїс (США) у 2003 році, та ступінь магі-
стра економічної теорії Національного університету 
"Києво-Могилянська Академія" у 2000 році.
Приєднався до Фонду Western NIS Enterprise у вересні 
2014 року. Відповідає за координацію програми спри-
яння експорту, метою якої є сприяти доступу малих та 
середніх підприємств до нових міжнародних ринків. 
До цього працював у міжнародній організації (Світо-
вий Банк), аналітичних центрах (Міжнародний центр 
перспективних досліджень, Інститут економічних 
досліджень та політичних консультацій, аналітичний 
центр "БЕСТ") та Верховній Раді України. 

Адреса: вул. Миколи Раєвського, 4  
Київ, 01042, Україна  
Тел: +38 (044) 490-55-80  
Факс: +38 (044) 490-558 
www.whisef.org

Виталий Бигдай
Менеджер Программы содействия экспорту 

Фонда Western NIS Enterprise

Родился 13 октября 1977 года. Получил степень 
магистра экономики Вашингтонского университета 
в г.Сент-Луис (США) в 2003 году, и степень магистра 
экономической теории Национального университета 
"Киево-Могилянская Академия" в 2000 году.
Присоединился в Фонд Western NIS Enterprise в сентя-
бре 2014 года. Отвечает за координацию программы 
содействия экспорту, целью которой является содей-
ствие доступа малых и средних предприятий к новым 
международным рынкам.
До этого работал в международной организации 
(Мировой Банк), аналитических центрах (Междуна-
родный центр перспективных исследований, Инсти-
тут экономических исследований и политических 
консультаций, аналитический центр "БЭСТ") и Вер-
ховной Раде Украины.

Адрес: ул. Николая Раевского, 4 
Киев, 01042, Украина 
Тел: +38 (044) 490-55-80 
Факс: +38 (044) 490-558 
www.whisef.org 

Vitaliy Bigdai
Program manager, Export Promotion Policy 

Program, Western NIS Enterprise Fund

Born on October 13, 1977 in Kyiv, Ukraine. Earned an 
M.A. in Economics from Washington University in St. 
Louis, USA in 2003, and M.S. in Economic Theory from 
National University ‘Kyiv-Mohyla Academy’ in Kyiv, 
Ukraine in 2000.
Joined the Western NIS Enterprise Fund in September 
2014. He is responsible for coordination of Export pro-
motion Policy Program, which aims to improve ability of 
small and medium enterprises to access new markets. 
Before that he worked for international financial orga-
nization (World Bank), think tanks (International Center 
for Policy Studies, Institute for Economic Research and 
Policy Consulting, Analytical Center "BEST") and the Par-
liament of Ukraine (Verkhovna Rada).

Address: 4, Mykoly Rayevskoho St. 
Kyiv, 01042, Ukraine  
Tel: +38 (044) 490-55-80  
Fax: +38 (044) 490-558 
www.whisef.org
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Ініціатива Фонду Western  
NIS Enterprise у сфері  
сприяння експорту. 

Більше ніж будь-коли раніше, перед українськими 
компаніями відкриваються нові надзвичайні мож-
ливості, і водночас, виникають серйозні виклики на 
світовому ринку. Імплементація Угоди про погли-
блену та всеосяжну зону вільної торгівлі з Європей-
ським Союзом відкриває унікальний доступ до нових 
ринків. Усвідомлення, вивчення та використання 
нових можливостей здатне принести Україні та Мол-
дові значні економічні вигоди. У той же час, доступ 
України до традиційних експортних ринків стає все 
більш обмеженим та невизначеними в результаті 
поточних геополітичних проблем.
Вирішення проблем у сфері експорту вимагає вне-
сення значних коректив в традиційну структуру 
зовнішньої торгівлі. По-перше, українські підприєм-
ства повинні прагнути до більшої географічної 
диверсифікації своїх експортних ринків і відкривати 
можливості для експорту своєї продукції на нові екс-
портні ринки, включаючи країни не лише Європей-
ського Союзу, а й також Близького Сходу, Північної та 
Південної Америки, Африки та Азії. По-друге, Україна 
та Молдова мають сприяти розширенню товарної 
номенклатури експортної продукції та збільшувати 
експорт промислових товарів з високою доданою 
вартістю. По-третє, Україна та Молдова мають роз-
вивати стимули для експортування товарів та послуг 
найбільш ефективних і інноваційних компаній, що 
забезпечують зростання експорту та створення 
додаткових робочих місць.
У березні 2015 року WNISEF, використовуючи бага-
торічний досвід роботи в Україні, розпочав про-
граму технічної допомоги Україні у сфері сприяння 

експорту. Мета програми – сприяти доступу малих 
та середніх підприємств до нових міжнародних рин-
ків. У рамках даної програми WNISEF надає технічну 
допомогу Україні для розробки та реалізації політики 
сприяння експорту, зокрема аналітичну та консуль-
таційну підтримку для вдосконалення нормативно-
правової основи просування експорту, нарощення 
потенціалу у сфері сприяння експорту, розширення 
обізнаності про експортні можливості, підтримки 
комплексного діалогу між представниками держав-
ного та приватного сектору з метою забезпечення 
сприятливих умов для просування експорту.
Програма сприяння експорту призначена для того, 
щоб допомогти Україні досягти інтеграції економіки у 
світовий економічний простір, диверсифікації міжна-
родної торгівлі, економічного зростання, створення 
нових робочих місць і підвищення конкурентоспро-
можності на зовнішніх ринках. 
Урядом України за підтримки WNISEF підготовлений 
ряд публікацій та відеоматеріалів у сфері сприяння 
експорту та залучення інвестицій, а також розпочата 
робота з підготовки Державної експортної стратегії 
та Плану дій на 5 років. Експортна стратегія повинна 
сприяти збільшенню кількості компаній-експорте-
рів, диверсифікації експортних ринків, розширенню 
номенклатури товарів та послуг, відкриттю нових 
ринків у країнах ЄС та всьому світі, а також допо-
могти українським експортерам повною мірою ско-
ристатися існуючими міжнародними торгівельними 
угодами. Реалізація Стратегії та Плану дій повинна 
допомогти українським малим та середнім підприєм-
ствам використати можливості, які відкриваються на 
нових ринках, шляхом підвищення обізнаності про 
експорті можливості, нарощення експортного потен-
ціалу, створення послуг у сфері розвитку бізнесу, та 
покращення загального ділового клімату для експор-
терів та інвесторів.
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Василь Федюк
Експерт з регіонального розвитку  
проекту ЄС "Підтримка політики  

регіонального розвитку в Україні"

За фахом менеджер бізнесу, економіст. Займався під-
приємницькою діяльністю, був керівником приват-
них компаній, агенції економічного розвитку, фонду 
підтримки підприємництва. Працював начальником 
Управління євроінтеграції та інвестиційної політики 
Івано-Франківської облдержадміністрації, начальни-
ком Управління залучення іноземних інвестицій Наці-
онального агентства України з іноземних інвестицій та 
розвитку. 
З червня 2011 р. обіймав посаду директора Департа-
менту регіонального розвитку, а з березня 2012 р. по 
березень 2015 р.  –  директора Департаменту інвес-
тиційної політики та регіонального розвитку Держав-
ного агентства з інвестицій та управління національ-
ними проектами України.

Адреса: вул. В. Житомирська, 8/14, офіс 13 
м. Київ, 01001, Україна 
Тел.: +38 (044) 278-50-83, 279-25-59 
E-mail: vasylfedyuk@i.ua 

Василий Федюк
Эксперт по региональному развитию  

проекта ЕС "Поддержка политики  
регионального развития в Украине"

По специальности менеджер бизнеса, экономист. 
Занимался предпринимательской деятельностью, 
руководил частными фирмами, агентством эконо-
мического развития, фондом поддержки предпри-
нимательства. Работал начальником Управления 
евроинтеграции и инвестиционной политики Ивано-
Франковской облгосадминистрации, начальником 
Управления по привлечению иностранных инвести-
ций Национального агентства Украины по иностран-
ным инвестициям и развитию. 
С июня 2011 года – директор Департамента реги-
онального развития, а с марта 2012 г. по март 
2015 г. – директор Департамента инвестиционной 
политики и регионального развития Государственного 
агентства по инвестициям и управлению националь-
ными проектами Украины.

Адрес: ул. Б. Житомирская, 8/14, офис 13 
г. Киев, 01001, Украина 
Тел.: +38 (044) 278-50-83, 279-25-59 
E-mail: vasylfedyuk@i.ua 

Vasyl Fedyuk
Expert on Regional Development,  

the EU Project "Support to Ukraine's  
Regional Development Policy"

Vasyl Fedyuk is a business manager and an economist 
by specialty. He has been engaged in business, managed 
private firms, Agency for Economic Development and 
Fund for Entrepreneurship Support. He has worked 
as Head of the Department of European Integration 
and Investment Policy of Ivano-Frankivs’k Region State 
Administration, Head of the Department for Foreign 
Investment of the National Agency of Ukraine for 
Investment and Development. 
From June 2011 – Director of the Department of 
Regional Development, and from March 2012 to March 
2015 – Director of the Department for Investment Policy 
and Regional Development of the State Agency for 
Investment and National Projects in Ukraine.

Address: 8/14, Velyka Zhytomyrska St., Office 13 
Kyiv, 01001, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 278-50-83, 279-25-59 
E-mail: vasylfedyuk@i.ua
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Залучення інвестицій  
в економіку регіонів –  

ключовий чинник підвищення 
їх конкурентоспроможності

Впродовж 2009–2013 рр. практично для всіх регіонів 
України був характерний спад і уповільнення роз-
витку. Увесь цей період розвиток бізнес середовища 
та інвестиційна привабливість країни залишалися на 
низькому рівні. Приплив інвестицій був обмеженим, 
що не сприяло впровадження інновацій. Незважаючи 
на певне зростання окремих галузей економіки, біль-
шість з них характеризувалися внутрішньою неефек-
тивністю здебільшого через несправедливі, неконку-
рентні або неадекватні ринкові умови. Поглибились 
диспропорції між регіонами за більшістю показників.
2014 рік був найскладнішим роком для української 
економіки у 21 ст. Україна зіткнулась із економічною 
кризою та військовим конфліктом на Сході, а Росія 
анексувала Крим. Реальний ВВП скоротився на 6,8%.
Висока економічна та політична невизначеність при-
звели до ще більшого падіння як внутрішніх, так 
зовнішніх інвестицій. У 2014 р. в економіку України 
іноземними інвесторами вкладено лише US $2451,7 
млн прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в той 
час як зменшення капіталу за цей період становить 
US $13592,1 млн (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 
$12246,5 млн).
Інвестиції в основний капітал в останні роки знаходи-
лися на рівні 12-14% від ВВП при одному з найнижчих 
показників ВВП на душу населення в Європі (серед-
ньоєвропейський показник вищий майже у 10 разів, а 
інвестиції в основний капітал у країнах ЄС становлять, 
як правило, не менше 30% від ВВП).
Скоротилось державне бюджетне фінансування. Зно-
шеність виробничих фондів, які переважно формува-
лися ще в минулому столітті, перевищує 80%. Існуюча 
виробнича й структурна база не спроможні забезпе-
чити швидке економічне зростання. Високі процентні 
ставки за кредитами роблять ускладненим доступ 
суб’єктів господарювання до фінансових ресурсів.
Обсяг виробництва за минулий рік значно скоротився 
не лише на окупованих територіях, а й по всій країні. 
Порівняно із 2013 р. експорт скоротився на 13,5% (на 
US $8392,4 млн). При цьому обсяг експорту товарів до 
країн Європейського Союзу становив US $17004,7 млн, 
або 31,5% від загального обсягу експорту, та збіль-
шився порівняно з 2013 р. на US $431,2 млн, або на 
2,6%, одночасно скоротився до Росії на 33,7%.
Майже всі регіони України зіткнулися з проблемою 
необхідності реструктуризації основних галузей та 
диверсифікації економіки за рахунок формування 
нових секторів. Разом з тим, при впровадженні про-
грами галузевих реформ існує вірогідність скоро-
чення зайнятості в окремих секторах, що призведе до 
подальшого скорочення внутрішнього споживання.
За таких умов особливого значення набувають інвес-
тиції, зокрема, іноземні, які дозволять диверсифіку-
вати економіку та створити нові, більш продуктивні 
напрями діяльності.
Перші кроки на шляху реформування держави свід-
чать про відновлення зацікавленості внутрішніх і 

зовнішніх інвесторів до країни. Ратифікація Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, автономний пре-
ференційний режим доступу українських товарів на 
європейський ринок, відновлення та активізація спів-
робітництва з міжнародними фінансовими органі-
заціями (МВФ, СБ, ЄІБ та ін.), проведення дерегуляції, 
прийняття пакету антикорупційних законів сприяли 
певному пожвавленню стратегічних інвесторів та 
інвестиційних фондів.
Важливо, щоб подальші кроки проведення реформ 
на центральному й місцевому рівнях були спря-
мовані на реальне поліпшення підприємницького 
середовища та інвестиційного клімату, формування 
сучасного інституційного забезпечення інвестиційно-
інноваційної діяльності, розвитку бізнесу. Необхідне 
впровадження дієвих механізмів стимулювання, що 
сприятиме активізації економічної й інвестиційної 
діяльності, забезпечуючи при цьому структурно-тех-
нологічну модернізацію виробничого комплексу як 
окремих регіонів, так і країни загалом.
Особливим пріоритетом для регіонів України у най-
ближчі роки має стати ефективне використання 
власного потенціалу та своїх конкурентних переваг, 
прискорення процесу зростання і розвитку. Досвід 
економічно розвинутих країн, зокрема країн-членів 
ЄС, переконливо свідчить, що в сучасних умовах вирі-
шальним чинником для забезпечення сталого роз-
витку є здатність територій залучати інвестиції. Ефек-
тивна інвестиційна діяльність дозволяє здійснювати 
структурно-технологічні зміни на основі інновацій. 
Таким чином, рівень розвитку бізнесу, динамізм інвес-
тиційно-інноваційних процесів формують в сучасних 
умовах основу сталого економічного зростання ре-
гіонів та окремих територій.
Нова парадигма державної регіональної політики 
передбачає, що регіональна політика є насамперед 
інвестиційною політикою. Вона спрямована на ство-
рення нових робочих місць, зростання конкурен-
тоспроможності територій поліпшення якості життя 
людини. Такий підхід узгоджується зі Стратегією ста-
лого розвитку "Україна 2020" та Програмою діяльності 
Кабінету Міністрів України. 
Новий підхід до реалізації Державної стратегії регі-
онального розвитку до 2020 року, що знайшов відо-
браження у відповідному Плані заходів, полягає в 
тому, щоб уже на першому етапі (2015–2017 рр.) гар-
монізувати пріоритетні галузеві проекти та проекти 
регіонального розвитку, сформовані центральними й 
місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування і відібрані на конкурсних 
засадах. 
Серед п’яти програм Плану заходів, які розробили екс-
перти проекту ЄС "Підтримка політики регіонального 
розвитку в Україні і завдяки яким регіони матимуть 
можливість залучити кошти секторальної бюджет-
ної підтримки ЄС (становить €55,0 млн) для реалізації 
конкретних проектів, чільне місце займає Програма 
"Інноваційна економіка та інвестиції".
Дана програма передбачає підтримку проектів, спря-
мованих на покращення інвестиційного клімату на 
місцях та залучення інвестицій, розвиток потенціалу у 
сфері торгівлі, зокрема експорту, підтримку підприєм-
ницької та інноваційної діяльності, створення та роз-
виток індустріальних парків.
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Юрій Третяк 
Заступник керівника проекту ЄС "Підтримка  
політики регіонального розвитку в Україні"

До початку проекту Юрій Третяк працював в Асо-
ціації агенцій регіонального розвитку України (ААРРУ, 
засновано у 2001 році, є однією з ключових мереж 
недержавних організацій з усіх регіонів України). 
ААРРУ зміцнює спроможність 34 членських організа-
цій (агенцій місцевого та регіонального розвитку) з 
метою забезпечення сталого місцевого та регіональ-
ного розвитку в Україні.
Юрій працював дослідником та керівником прое-
ктів Київського центру Інституту Схід-Захід (у 1998–
2003 роках), де він був залучений у проекти, пов’язані 
із розвитком громадянського суспільства в Україні, 
сталим місцевим та регіональним розвитком, місь-
ким та сільським розвитком, державним управлінням 
та регіональною політикою у країнах на перехідному 
етапі розвитку, транскордонною співпрацею. Має 
значний досвід роботи у консультаційних проектах 
та проектах технічної допомоги в Україні та країнах 
Центрально-Східної Європи. Був залучений в якості 
консультанта у розробку низки законодавчих ініціа-
тив з питань регіональної політики в Україні. Отримав 
диплом спеціаліста з міжнародних економічних від-
носин у Львівському національному університеті. Він 
також навчався в Карловому Університеті, Чеська рес-
публіка; Лорас Коледжі, США; Галілейському Коледжі, 
Ізраїль; Центрі місцевого розвитку при Організації з 
Міжнародного Співробітництва та розвитку (ОМСР), 
Італія. Юрій вільно володіє українською, російською, 
польською та англійською мовами.

Адреса: вул. В. Житомирська, 8/14, офіс 13 
м. Київ, 01001, Україна 
Тел.: +38 (044) 278-50-83, 279-25-59 
E-mail: yuri.tretyak@surdp.eu 
 

Юрий Третяк
Заместитель руководителя  

проекта ЕС "Поддержка политики  
регионального развития в Украине"

До начала проекта Юрий Третяк работал в Ассоциа-

ции агентств регионального развития Украины (ААРРУ, 
основана в 2001 году, является одной из ключевых 
сетей негосударственных организаций со всех реги-
онов Украины). ААРРУ укрепляет способность 34 
членских организаций (агентств местного и регио-
нального развития) с целью обеспечения устойчивого 
местного и регионального развития в Украине.
Юрий работал исследователем и руководителем 
проектов  Киевского центра Института Восток-Запад (в 
1998–2003 годах), где он был вовлечен в проекты, свя-
занные с развитием гражданского общества в Украине, 
постоянным местным и региональным развитием, 
городским и сельским развитием, государственным 
управлением и региональной политикой в стра-
нах на переходном этапе развития, трансграничным 
сотрудничеством. Имеет значительный опыт работы 
в консультационных проектах и проектах технической 
помощи в Украине и странах Центрально-Восточ-
ной Европы. Был привлечен в качестве консультанта 
в разработку ряда законодательных инициатив по 
вопросам региональной политики в Украине. Полу-
чил диплом специалиста по международным эконо-
мическим отношениям в Львовском национальном 
университете. Юрий также учился в Карловом Уни-
верситете, Чешская республика; Лорас Колледже, 
США; Галилейском Колледже, Израиль; Центре мест-
ного развития при Организации по Международному 
Сотрудничеству и развитию (ОМСР), Италия. Юрий 
свободно владеет украинским, русским, польским и 
английским языками.

Адрес: ул. Б. Житомирская, 8/14, офис 13 
г. Киев, 01001, Украина 
Тел.: +38 (044) 278-50-83, 279-25-59 
E-mail: iyuri.tretyak@surdp.eu 

Yuri Tretyak
Deputy Team Leader of EU Project  

"Support to Ukraine's Regional Development Policy"

Before the project, Yuri Tretyak worked for the National 
Association of Regional Development Agencies (NARDA 
was founded in 2001, it is one of the key networks of NGOs 
from all regions of Ukraine). NARDA strengthens the abilities 
of 34 member organizations (local and regional develop- 
ment agencies) to ensure sustainable local and regional 
development in Ukraine. 
Yuri worked as a researcher and project manager of Kyiv 
Center of the East-West Institute (1998–2003) where he 
was involved in projects related to the civil society devel-
opment in Ukraine, sustainable local and regional devel-
opment, urban and rural development, public administra-
tion and regional policies in the countries in transition, 
cross-border cooperation. He has extensive experience 
in consulting projects and technical assistance proj-
ects in Ukraine and CEE countries. He was involved as a 
consultant in drafting a number of legislative initiatives 
on regional policy in Ukraine. He has received a specia- 
list degree in International Economic Relations from Lviv 
National University. He has also studied at Charles Uni-
versity, Czech Republic; Loras College, the USA; Galilee 
College, Israel; and the Center for Local Development 
at the Organization for International Cooperation and 
Development (OICD), Italy. Yuri is fluent in Ukrainian, Rus-
sian, Polish and English.

Address: 8/14, Velyka Zhytomyrska St., office 13 
Kyiv, 01001, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 278-50-83, 279-25-59 
E-mail: info@surdp.eu
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Юрій Ганущак 
Експерт проекту програми ЄС "Підтримка  

політики регіонального розвитку в Україні"

Експерт з питань місцевого самоврядування та тери-
торіального управління. Експерт з місцевих бюджетів 
при підготовці та впровадженню Бюджетного кодексу, 
2001–2003. Проведення державних закупівель за 
правилами Світового банку, 2004–2006. Директор 
департаменту Міністерства регіонального розвитку,  
2008–2010. Депутат Верховної Ради України, 2011–2012. 
Член робочої групи по підготовці змін до Конституції 
України. Наукові та соціально-політичні дослідження 
стосуються бюджетних, територіальних аспектів орга-
нізації місцевого самоврядування. Автор монографії 
"Територіальна організація влади. Шляхи змін".

Адреса: вул. Велика Житомирська, 8/14 
офіс 13, м. Київ, 01001, Україна 
Тел.: +38 (044) 284-05-11 
E-mail: y_hanushchak@ukr.net 

Юрий Ганущак 
Эксперт проекта ЕС "Поддержка политики  

регионального развития в Украине"

эксперт по вопросам местного самоуправления и 
территориального управления. Эксперт по местным 
бюджетам при подготовке и внедрению Бюджетного 
кодекса, 2001–2003. Проведение государственных 
закупок по правилам Всемирного банка, 2004–2006. 
Директор департамента Министерства региональ-
ного развития, 2008–2010. Депутат Верховной Рады 
Украины, 2011–2012. Член рабочей группы по подго-
товке изменений в Конституцию Украины. Научные 
и социально-политические исследования касаются 
бюджетных, территориальных аспектов организации 
местного самоуправления. Автор монографии "Терри-
ториальная организация власти. Пути изменений".

Адрес: ул. Большая Житомирская, 8/14 
офис 13, г. Киев, 01001, Україна 
Тел.: +38 (044) 284-05-11 
E-mail: y_hanushchak@ukr.net 

Yuriy Hanushchak 
Expert of EU Project "Support to Ukraine’s Regional 

Development Policy"

expert on local government and territorial management. 
Local government finance expert on development 
and providing Budget Code, 2001–2003. Providing 
public procurement according to the rules of World 
Bank, 2004–2006. Chief of department in Ministry of 
regional development, 2008–2010. Deputy of Ukrainian 
Parliament, 2011–2012. Member of task group on 
development on Constitution of Ukraine. Scientist and 
social-politics publications deals with budget, territorial, 
local government issues. Author of monograph "Territorial 
organization of power. Ways for changes".

Address: 8/14, Velyka Zhytomyrska St.  
office 13, Kyiv, 01001, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 284-05-11 
E-mail: y_hanushchak@ukr.net
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Олександр Дудка
Директор Харківського регіонального  

центру з інвестицій та розвитку  

Народився 24 березня 1955 р. 
В 1977 р. закінчив з відзнакою Харківський інсти-
тут радіоелектроніки. Сертифікований фахівець між-
народної Навчальної програми для фахівців з питань 
залучення інвестицій.
До 1992 р. працював на машинобудівних підприємствах 
і у науково-дослідних інститутах. 1992–2007 рр. – очо-
лював акціонерні товариства. 2007–2012 рр. – дирек-
тор Комунального підприємства "Індустріальний парк 
"Рогань" – агентства економічного розвитку Харківської 
області. З 2012 року – директор Харківського регіональ-
ного центру з інвестицій та розвитку Державного агент-
ства з інвестицій та управління національними проек-
тами України.
У 2011 році нагороджений медаллю "ДВАДЦЯТЬ РОКІВ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ".

Адреса: м-н Свободи, 5, Держпром, 7 під., 8 поверх  
офіс 842, м. Харків, 61000, Україна 
Тел.: +38 (057) 750-67-61,  
Моб. тел.: +38 (050) 501-36-66  
E-mail: Dudka.Alex@gmail.com  
www.investment.kharkov.ua

Александр Дудка
Директор Харьковского регионального  

центра по инвестициям и развитию  

Родился 24 марта 1955 г.
В 1977 г. окончил с отличием Харьковский инсти-
тут радиоэлектроники. Сертифицированный специ-
алист международной учебной программы для спе-
циалистов  по вопросам привлечения инвестиций.
До 1992 г. работал на машиностроительных пред-
приятиях и в научно-исследовательских институтах. 
1992–2007 гг. – возглавлял акционерные общества. 
2007–2012 гг. – директор Коммунального предпри-
ятия "Индустриальный парк "Рогань" – агентства эко-
номического развития Харьковской области. С 2012 
года – директор Харьковского регионального центра 
по инвестициям и развитию Государственного агент-
ства по инвестициям и управлению национальными 
проектами Украины.
В 2011 году награжден медалью "ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ".

Адрес: площадь Свободы, 5, Госпром, 7 под., 8 этаж 
офис 842, г. Харьков, 61000, Украина 
Тел.: +38 (057) 750-67-61,  
Моб. тел.: +38 (050) 501-36-66  
E-mail: Dudka.Alex@gmail.com  
www.investment.kharkov.ua 

Oleksandr Dudka
Director of Kharkiv Regional Center  
for Investment and Development 

Born on March 24, 1955.
In 1977, he graduated with honors from Kharkiv Institute 
of Radio Electronics (now Kharkiv National University of 
Radio Electronics). Certified Specialist in FDI attraction. 
Till 1992, he worked at engineering companies and research 
institutions. 1992–2007 – President of several joint stock 
companies. 2007–2012 – Director of Public Enterprise 
"Industrial Park "Rogan" – Economic Development Agency 
of Kharkiv Region. From 2012 – Head of Kharkiv Regional 
Center for Investment and Development of the State Agency 
for Investment and National Projects of Ukraine.
In 2011, he was awarded with medal "TWENTY YEARS OF 
INDEPENDENCE OF UKRAINE".

Address: 5 Svobody Square, Derzhprom, 7th entrance  
8th floor, Office 842, Kharkiv, 61000, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 750-67-61 
Cell: +38 (050) 501-36-66 
E-mail: Dudka.Alex@gmail.com  
www.investment.kharkov.ua
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ГРОМАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
МАЙБУТНЬОГО – відкриваємо  

нові можливості!
Україна проводить реформу місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади, в резуль-
таті якої створювані об’єднані громади одержать 
додаткові фінансові та майнові ресурси і будуть 
зацікавлені активно розвивати підприємницьку 
діяльність на своїх територіях. Ми вирішили допо-
могти цьому і створили Мережевий бізнес інкубатор 
"Старт" і Загальноукраїнську інформаційно-консал-
тингову IPTV-мережу "Шлях реформ".

Органам місцевого самоврядування об’єднаних громад 
і громад, які планується об’єднати, це допомагає ство-
рювати комунальні підприємства: "Агенції економіч-
ного розвитку громади", "Центри сприяння бізнесу", 
"Агро-логістичні центри", "Виробничо-маркетингові 
підприємства", які забезпечують отримання прибутків 
від бізнес-діяльності і надають нові робочі місця.
Бажаючим започаткувати власний бізнес участь у 
Мережевому бізнес-інкубаторі "Старт" дозволяє 
вивчити основи підприємницької діяльності і отри-
мати консультації під час написання бізнес-плану, а 
також надає персонального тренера-наставника для 
розвитку бізнесу, зв’язок з постачальниками облад-
нання, маркетингово-логістичними центрами і торгі-
вельними мережами для збуту продукції.
Інвестори, бізнес-консультанти, постачальники 
обладнання, торговельні мережі і маркетингово-
логістичні центри отримують можливість обирати 
найбільш цікаві Start-Up і найбільш активні громади 

для співпраці, а також потужні можливості Загаль-
ноукраїнської інформаційно-консалтингової IPTV-
мережі "Шлях реформ" для просування своїх інте-
ресів: проведення семінарів, майстер-класів, круглих 
столів, курсів дистанційного навчання, в яких можуть 
брати участь не лише присутні безпосередньо на цих 
заходах, а й до 100 віддалених учасниківв режимі 
on-line, які можуть в аудіовізуальній формі вступати 
у діалог з викладачами і бізнес-консультантами, а 
також до 10000 користувачів, які можуть спостері-
гати навчальні заходи у мережі інтернет і задавати 
питання викладачам у письмовій формі.
Ця системна діяльність з розвитку підприємництва 
в об’єднаних громадах, які створюються в результаті 

реформи місцевого самоврядування та територі-
альної організації влади Україні, отримала формат 
проекту "Громада європейського майбутнього", який 
здійснюється на основі принципу Теодора Рузвельта:
Роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є!
Приєднуйтесь до нашої інформаційно-консалтингової 
IPTV-мережі "Шлях реформ", використовуйте мож-
ливості Мережевого бізнес-інкубатору "Старт" – і ми 
разом зробимо нашу Україну сильною і заможною!

Супервайзер проекту: 
Харківський регіональний центр з інвестицій  
та розвитку Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України 
E-mail: kharkiv.rcid@gmail.com, dudka.alex@gmail.com  
Тел.: +38 (057) 750-67-61, (050) 501-36-66 
Адреса: м-н Свободи, 5, Держпром, 7 під. 
8 поверх , офіс 842, м.Харків, Україна 
www.investment.kharkov.ua
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COMMUNITY OF EUROPEAN 
FUTURE – we open new 

opportunities!
Ukraine is performing reform of self-governance and 
territorial authorities’ organization, in the result of 
which the created united communities would receive 
additional financial and property resources and would 
be interested to actively develop entrepreneurial per-
formance on their territories. We decided to help the 
process and created Network Business Incubator "Start" 
and All-Ukrainian information-consulting IPTV-network 
"Way of Reforms".
Self-governance bodies of united communities and com-
munities that are planned to unite receive the oppor-
tunity to create municipal companies: "Agencies for 
community economic development", "Business support 
centers", "Agro-logistical centers", "Production-market-
ing companies", that ensure profit generation from busi-
ness performance and provide new workplaces.
Those desiring to start their own business in the Net-
work business-incubator "Start" have the opportunity to 
learn basics of entrepreneur activities and get consult-
ing support during business-plan preparation as well 
as get a personal trainer-mentor for business devel-
opment; communicate with equipment manufacturers, 
with marketing-logistical centers and trade networks for 
products sales.
Investors, business-consultants, equipment suppliers, 
trade networks and marketing-logistical centers receive 
the opportunity to select the most interesting Start-Ups 
and the most active communities for cooperation as 

well as to use powerful capacities of All-Ukrainian infor-
mation-consulting IPTV-network "Way of Reforms" to 
promote their interests: conducting workshops, master-
classes, round tables, distant learning training courses, 
where not only those physically present at the events 
can take part, but also up to 100 remote participants in 
on-line mode would have audio-visual opportunity to 
conduct dialog with the trainers and business-consul-
tants as well as up to 10 000 users, who could observe 
the training activities via internet and ask trainers their 
questions in writing. 
This systemic activity in developing entrepreneurship 
in the united communities, created in the result of the 
local self-governance reforms and territorial arranging 
of Ukrainian governance, was presented in the format of 
a project "COMMUNITY OF EUROPEAN FUTURE", which 
is performed basing on Theodor Roosevelt principle: 
Do what you can, with what you have, where you are!
Join our information-consulting IPTV-network "Way of 
Reforms", use the capacities of Network Business Incu-
bator "Start" – and jointly we’ll create strong and rich 
Ukraine!

Supervisor of the project: 
Kharkiv Regional Center for Investment  
and Development of the Ministry  
of Economic Development and Trade of Ukraine 
Address: 5, Svobody square, Derzhprom 
7th entrance, 8th floor, office 842 
Kharkiv, 61022, Ukraine 
E-mail: kharkiv.rcid@gmail.com, dudka.alex@gmail.com 
Tel.: +38 (057) 750-67-61, (050) 501-36-66 
www.investment.kharkov.ua
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Ігор Абрам’юк
Координатор мережі РЕГІОНЕТ  

експерт проекту програми ЄС "Підтримка  
політики регіонального розвитку в Україні"  

та Швейцарсько-українського проекту  
"Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO

Різноплановий досвід громадської й експертної діяль-
ності, державної служби на регіональному і націо-
нальному рівнях: був керівником апарату облдержад-
міністрації, працював у Секретаріаті Президента та у 
Мінрегіоні. Обирався депутатом обласної ради. 
Коло професійних інтересів: реформування держав-
ної регіональної політики, підвищення спроможності 
органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, 
вдосконалення механізмів громадської участі. Ство-
рення й координація діяльності громадських та фахо-
вих спільнот.

Адреса: вул. Січових Стрільців 73, 10 поверх 
офіс УАРОР (для мережі РЕГІОНЕТ) 
м. Київ, 04053, Україна 
Тел.: +38 (050) 374-95-25 
E-mail: info@regionet.org.ua 
www.regionet.org.ua

Игорь Абрамюк
Координатор сети РЕГИОНЕТ  

эксперт проекта программы ЕС "Поддержка  
политики регионального развития в Украине"  

и Швейцарско-украинского проекта  
Поддержка децентрализации в Украине" DESPRO

Разноплановый опыт общественной и экспертной 
деятельности, государственной службы на региональ-
ном и национальном уровнях: был руководителем 
аппарата облгосадминистрации, работал в Секрета-
риате Президента и в Минрегионе. Избирался депута-
том областного совета.
Круг профессиональных интересов: реформирование 
государственной региональной политики, повышение 
способности органов местного самоуправления и их 
ассоциаций, совершенствование механизмов обще-
ственного участия. Создание и координация деятель-
ности общественных и профессиональных сообществ.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов 73, 10 этаж 
офис УАРОР (для сети РЕГИОНЕТ) 
г. Киев, 04053, Украина 
Тел.: +38 (050) 374-95-25 
E-mail: info@regionet.org.ua 
www.regionet.org.ua 

Igor Abramyuk
Coordinator of REGIONET network,  

expert of the EU Project  
"Support to Ukraine’s Regional Development Policy"  

and Swiss-Ukrainian project  
"Decentralization Support in Ukraine" DESPRO

Igor has diverse experience in the public and expert 
activities, public service at the regional and national levels: 
he was Head of Oblast State Administration Secretariat, 
worked in the President Office and in the Ministry of 
Regional Development. He was elected as a member of 
Oblast Council.
The range of professional interests: reforming the state 
regional policy, capacity building of local governments 
and their associations, improving mechanisms of public 
participation. Creation and coordination of public and 
professional communities.

Address: 73, Sichovykh Striltsiv St. 
10th floor, office UAROR (for network REGIONET) 
Kyiv, 04053, Ukraine 
Tel.: +38 (050) 374-95-25 
E-mail: info@regionet.org.ua 
www.regionet.org.ua
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РЕГІОНЕТ – фахова мережа для 
потреб регіонального розвитку

В Україні наразі розпочато цілу низку суспіль-
них реформ, зокрема й реформу державної полі-
тики у сфері регіонального та місцевого розвитку. 
З’являються нові інструменти та можливості для роз-
витку і, як наслідок, виникає потреба у нових спро-
можностях. На жаль, нинішній фаховий потенціал у 
цій сфері є вкрай недостатнім, а тому проблема його 
нарощування є вкрай актуальною. 
Водночас, практика підтримки інституцій далеко не 
завжди є ефективною. У період значних суспільних 
трансформацій інституції часто зникають чи занепада-
ють, а ресурси на їх підтримку виявляються витраче-
ними намарно. З огляду на це, актуальною видається 
персоніфікація досвіду та потенціалу. Цього можна 
досягнути, підтримуючи й об’єднуючи не інституції, а 
безпосередньо людей. 
Саме з такою метою в Україні створена й розгор-
тає свою діяльність всеукраїнська мережа фахівців 
та практиків з регіонального і місцевого розвитку 
РЕГІОНЕТ. 
Учасники мережі відбираються за професійними кри-
теріями і є носіями успішного досвіду – авторами кра-
щих практик розвитку територій та громад.
Таким чином підтримується професійний потенціал 
конкретних фахівців, які не лише мають знання і 
досвід, а й готові до практичного застосування своїх 
умінь та навиків, подальшого фахового росту, кому-
нікацій, співпраці. При цьому не має значення статус 
фахівця – він може бути службовцем, підприємцем, 
громадським активістом, експертом, науковцем тощо. 
Кожен учасник мережі може отримувати відчутні 
вигоди від своєї участі, зокрема підвищувати свій 
професійний рівень, мати доступ до передової бази 
знань та кращих практик, переймати досвід колег та 
об’єднуватися з ними для вирішення комплексних 
задач, впливати на політику, здійснювати ефективну 
промоцію власних послуг. Мережа дозволяє успішним 
фахівцям заявити про себе та проявити себе.
Перед потенційними споживачами послуг мережа 
РЕГІОНЕТ відкриває нові можливості цільового пошуку 
фахівців, здатних продукувати та реалізовувати 
проекти розвитку: споживачі мають змогу встановити 
пряму комунікацію із носіями успішного досвіду та 
отримати "з перших рук" фахові послуги, засновані на 
кращих практиках.
У рамках мережі утворено понад десять фахових спіль-
нот, усередині кожної з яких налагоджується більш 
тісна комунікація та співпраця фахівців, що мають 
подібні професійні інтереси. Нещодавно відбулися 
зібрання усіх спільнот – кожна спільнота окреслила 
для себе найближчі плани та визначила проблеми, на 
яких буде сфокусовано практичну діяльність.
Періодично проводяться також загальні зустрічі учас-
ників РЕГІОНЕТ за участю партнерів мережі – таким 
чином забезпечується можливість налагодження та під-
тримки персональних комунікацій, а також колектив-
ного визначення напрямків і шляхів розвитку мережі.
Мережа використовує ефективні технології обміну 
інформацією та комунікації: на порталі мережі кожен 
учасник має можливість вести власний профіль та 

викладати свої послуги у каталозі; споживачі можуть 
безпосередньо через портал подати запит на ту чи 
іншу послугу та встановити прямий контакт з її авто-
ром; кандидатам на участь у мережі портал надає 
можливість дистанційно пройти навчання та скласти 
тести; заходи мережі відбуваються як правило у фор-
маті відеоконференцій з прямою трансляцією та 
відеозаписом.
До участі в РЕГІОНЕТ наразі вже долучилося майже пів-
тори сотні фахівців та практиків з усіх регіонів України. 
Ще практично така ж кількість кандидатів на участь у 
мережі продовжує проходження базового навчання. У 
каталозі послуг РЕГІОНЕТ на цей момент представлено 
215 послуг учасників. Таким чином, триває активний 
процес поповнення мережі новими учасниками, а 
каталогу – новими послугами. 
Вже у найближчій перспективі мережа РЕГІОНЕТ слу-
гуватиме "біржею" продуктів та послуг її учасників, 
сприятиме підвищенню їхньої фаховості та конку-
рентоздатності, забезпечуватиме попит на послуги з 
боку суб’єктів регіонального та місцевого розвитку, а 
надалі – формуватиме стандарти продуктів та послуг 
у обраній сфері. 
Учасники мережі стають "агентами реформ", оскільки 
добре розуміють потреби, перспективи та напрямки 
реформування державної політики. 
До того ж – через співпрацю між фахівцями із різ-
них суспільних секторів та з різних регіонів – мережа  
РЕГІОНЕТ сприяє суспільному згуртуванню України.
Мережа РЕГІОНЕТ має ті важливі переваги, які можуть 
і повинні забезпечити їй сталість та успішність: 

• участь виключно фахівців, що вже мають практич-
ний досвід, а відтак – високий потенціал фахової 
експертизи в мережі

• участь фахівців з усіх секторів, а отже – можливість 
моделювання в мережі фахових дискусій між сек-
торами (держава, місцеве самоврядування, грома-
дянське суспільство, наука, бізнес та ін.).

У підсумку РЕГІОНЕТ має усі шанси на те, аби стати 
комунікаційною платформою для об’єднання зусиль і 
взаємодії фахівців-практиків й усіх зацікавлених сторін 
в інтересах розвитку українських регіонів та громад.
 
Довідково: 
Мережу РЕГІОНЕТ створено у рамках технічного 
завдання Проекту ЄС "Підтримка політики регіональ-
ного розвитку в Україні". Секретаріат мережі наразі 
також має підтримку від Швейцарсько-українського 
проекту DESPRO та від Української асоціації районних 
та обласних рад. 
Партнерами мережі є всеукраїнські асоціації органів 
місцевого самоврядування, Мінрегіон, низка урядових 
та міжнародних інституцій, інститути громадянського 
суспільства, приватні компанії. Коло партнерів РЕГІО-
НЕТ постійно розширюється. Мережа залишається від-
критою для партнерства. 
Для участі у відборі необхідно заповнити аплікаційну 
форму (анкету) та надіслати її на адресу Секрета-
ріату мережі info@regionet.org.ua. Прийом апліка-
ційних відбувається постійно. Формуляр аплікаційної 
форми, а також інформація про РЕГІОНЕТ та пра-
вила відбору розміщені на сайті мережі за адресою  
www.regionet.org.ua. 
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Василь Кашевський 
Президент Волинського ресурсного центру,  
експерт зі стратегічного планування проекту  

ЄС "Підтримка політики регіонального  
розвитку в Україні"

Народився: 19 серпня 1973 року у місті Рівне
Освіта: Рівненський державний педінститут, 1995 р., 
фізико-технічний факультет. Українська державна 
академія водного господарства, 1995 р., економічний 
факультет.
Кар‘єра: 1995–1999 рр. – вчитель фізики ЗОШ №15 
м.Рівне; 1999–2002 рр. – координатор муніципаль-
них програм Волинського ресурсного центру; 2002–
2015 рр. – президент Волинського ресурсного центру; 
2000–2015 рр. – консультант зі стратегічного плану-
вання для понад 40 областей, субрегіонів, міст, райо-
нів, громадських організацій. Автор 18 підручників та 7 
тренінгових курсів з питань стратегічного планування, 
лідерства, управління проектами. Підготовка та управ-
ління впровадженням понад 50 проектами місцевого 
та регіонального розвитку.

Адреса: вул. В.Житомирська 8/14, офіс 13 
м. Київ, 01001, Україна 
Тел.: +38 (044) 278-50-83 
E-mail: kashevsky@gmail.com

Василь Кашевський 
Президент Волынского ресурсного центра, 
эксперт по стратегическому планированию  

проекта ЕС "Поддержка политики  
регионального развития в Украине"

Родился: 19 августа 1973 года в городе Ровно
Образование: Ровенский государственный пединсти-
тут, 1995г., Физико-технический факультет. Украинская 
государственная академия водного хозяйства, 1995г., 
Экономический факультет.
Карьера: 1995–1999 гг. – Учитель физики СОШ №15  
г. Ровно; 1999–2002 гг. – Координатор муниципальных 
программ Волынского ресурсного центра; 2002–
2015 гг. – Президент Волынского ресурсного цен-
тра; 2000–2015 гг. – Консультант по стратегическому 
планированию для более 40 областей, субрегионов, 
городов, районов, общественных организаций. Автор 
18 учебников и 7 тренинговых курсов по вопросам 
стратегического планирования, лидерства, управле-
ния проектами. Подготовка и управление внедре-
нием более 50 проектами местного и регионального 
развития.

Адрес: ул. Б.Житомирская 8/14, офіс 13 
г. Киев, 01001, Украина 
Тел.: +38 (044) 278-50-83 
E-mail: kashevsky@gmail.com 

Vasyl Kashevskyi 
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applied-physics faculty. Ukrainian State Academy of 
Water Management, 1995, Department of Economics.
Career: 1995–1999 – Physics teacher at school №15 in 
Rivne; 1999–2002. – Coordinator of municipal programs 
in Volyn Resource Center; 2002–2015 – President of Volyn 
Resource Center; 2000–2015 – Consultant on strategic 
planning for more than 40 regions, sub-regions, cities, 
rayons and public organizations. Author of 18 books 
and 7 training courses on strategic planning, leadership, 
project management. Preparation and implementation 
management of over 50 projects of local and regional 
development.

Address: 8/14 Velyka Zhytomyrska St.,  
office 13, Kyiv, 01001, Ukraine 
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E-mail: kashevsky@gmail.com
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РЕФОРМОВАНИЙ ДФРР: 
ПРОБЛЕМИ РОСТУ

Завдяки реформованому ДФРР області отримали без-
прецедентні можливості фінансування проектів регіо-
нального розвитку. Однак у переліку проектів, які були 
відібрані регіонами для фінансування з ДФРР у 2015 та 
2016 роках, понад 95% складають "традиційні" об‘єкти 
соціальної інфраструктури.
Які основні причини такого ігнорування представ-
никами ОДА розвиткових можливостей для своїх 
регіонів?

Причини Наслідки
Стереотипи "старого" 
ДФРР (лише буд.об‘єкти, 
лише кап.видатки)

Спрямування коштів 
ДФРР у проекти з мен-
шим розвитковим 
ефектом

Не сформовані інституції 
регіонального розвитку

Бракує кадрів для під-
готовки розвиткових 
проектів

Брак широкого суспіль-
ного діалогу на регіо-
нальному рівні

Не задіяний ресурс гро-
мадських активістів для 
підготовки розвиткових 
проектів

Заявники часто не вмі-
ють писати проекти (не 
мають часу, не хочуть)

Спрямування коштів 
ДФРР у проекти з мен-
шим розвитковим 
ефектом

Деякі помилки стратегічного планування:
• Регіони, що не мали фахової консультативної допо-

моги, часто йдуть шляхом стратегій з широким 
спектром пріоритетів (нерозуміння суті стратегії, 
врахування всіх побажань галасливих представни-
ків громадськості, популізм депутатів);

• Плани реалізації намагаються перетворити на ката-
лог об‘єктів з готовою, або майже готовою ПКД.

Деякі акценти щодо роботи регіональних комісій:
• Багато членів комісій професійно причетні до 

будівництва (УКБ, будекспертиза, держархбудін-
спекція, власники будівельних компаній);

• Сайту ДФРР більшість членів комісій не бачили (є 
такі, що не користуються інтернет);

• Більшість членів комісій взагалі не читали проектів.

Пропозиції Хто може 
(повинен?) 
зробити

Забезпечити професійну 
експертну оцінку проектів у 
регіонах 

ОДА

Професійний склад регіональ-
них комісій повинен бути про-
порційним галузевій структурі 
стратегічних цілей

ОДА

Звузити пріоритети (об‘єкти 
соціальної інфраструктури вине-
сти за межі ДФРР)

Мінрегіонбуд

Розробити і поширити єдині 
стандарти роботи АРР

Мінрегіонбуд

Широке просвітництво для 
подолання стереотипів "ста-
рого" ДФРР

Мінрегіонбуд, 
проекти/про-
грами міжна-
родної технічної 
допомоги

Залучення організацій гро-
мадянського суспільства до 
обговорення можливих парт-
нерств для підготовки і впрова-
дження проектів регіонального 
розвитку

ОДА, РДА
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Мік Мюллей
директор Програми розвитку  

державно-приватного партнерства 

Мік Мюллей є директором Програми розвитку дер-
жавно-приватного партнерства Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) в Україні. Мік має 
більше 20 років міжнародного досвіду роботи у якості 
лідера проектів розвитку у таких країнах як Україна, 
Росія, Польща, Казахстан, Туркменістан та Киргизстан. 
Очолювані ним проекти були спрямовані на дер-
жавно-приватне партнерство, розвиток малого під-
приємництва, підвищення рівня менеджмент освіти, 
та досягнення економічного зростання. Пан Мюллей 
допоміг більше 50 навчальними закладами у сферах 
управління та підтримки малого бізнесу, а також кон-
сультував міністерства та державні установи у сферах 
реформування законодавства, формування політики 
та програм для підтримки малого бізнесу, а також 
покращення рівня надання державних послуг. Він 
керував проектам, які фінансувалися USAID, Світо-
вим Банком, Агентством США із захисту довкілля, та 
Держдепартаментом США, к та співпрацював із таким 
компаніями як Microsoft, Chevron, Citibank, Kraft Foods, 
KPMG та ін. Пан Мюллей має ступінь MBA з міжнарод-
ного бізнесу, ступінь бакалавра з підприємництва та 
управління малим бізнесом, а також є сертифікованим 
спеціалістом з державно-приватного партнерства. 

Адреса: вул. Шовковична, 42-44  
БЦ "Горизонт Парк", 11D, м. Київ, 01601, Україна 
Тел./факс: +38 (044) 234-35-25 
E-mail: mmullay@fhi360.org 
www.ppp-ukraine.org  

Мик Мюллей
директор Программы развития  

государственно-частного партнерства

Господин Мюллей является опытным руководителем 
директор Программы развития государственно-част-
ного партнерства.
Мик Мюллей является директором Программы раз-
вития государственно-частного партнерства Агент-

ства США по международному развитию (USAID) в 
Украине. Мик имеет более 20 лет международного 
опыта работы в качестве лидера проектов развития 
в таких странах как Украина, Россия, Польша, Казах-
стан, Туркменистан и Кыргызстан. Возглавляемые им 
проекты были направлены на государственно-част-
ное партнерство, развитие малого предприниматель-
ства, повышение уровня менеджмент образования, и 
достижения экономического роста. Господин Мюл-
лей помог более 50 учебными заведениями в сфере 
управления и поддержки малого бизнеса, а также 
консультировал министерства и государственные 
учреждения в сферах реформирования законодатель-
ства, формирование политики и программ для под-
держки малого бизнеса, а также улучшение уровня 
предоставления государственных услуг. Он руководил 
проектам, которые финансировались USAID, Всемир-
ным Банком, Агентством США по защите окружающей 
среды, и Госдепартаментом США, к и сотрудничал с 
таким компаниями как Microsoft, Chevron, Citibank, 
Kraft Foods, KPMG и др. Господин Мюллей имеет сте-
пень MBA по международному бизнесу, степень бака-
лавра по предпринимательству и управления малым 
бизнесом, а также является сертифицированным спе-
циалистом по государственно-частного партнерства.

Адреса: ул. Шелковичная 42-44 
БЦ "Горизонт Парк" 11D, г. Киев, 01601, Украина 
Тел./факс: +38 (044) 234-35-25 
E-mail: mmullay@fhi360.org 
www.ppp-ukraine.org 

Mick Mullay
Chief of Party Public Private Partnership 

Development Program 

Mick Mullay is currently the Chief of Party of the USAID 
funded Public-Private Partnership Development Program 
(P3DP) in Ukraine. Mick has more than 20 years of inter-
national experience leading development projects’ in 
Ukraine, Poland, Kazakhstan, Turkmenistan and Kyrgyz-
stan. The projects he has led have focused on establish-
ing Public-Private Partnerships, developing small busi-
nesses, improving the quality of university management 
education, and achieving economic growth. Mr. Mullay 
has assisted more than 50 educational institutions in the 
field of management and small business development 
and advised ministries and state authorities in the areas 
of legislative reform, creating small-business support 
policies and programs, and improving delivery of public 
services. He has directed programs funded by USAID, the 
World Bank, the EPA, and the US State Department and 
cooperated with companies such as Microsoft, Chevron, 
Citibank, Kraft Foods, and KPMG in establishing alliances 
to support business growth and improving higher educa-
tion. Mr. Mullay holds an MBA in international business, a 
Bachelor degree in entrepreneurship and small business 
development, and is a Certified PPP Specialist.

Address: 42-44 Shovkovychna St. 
Horizon office Towers BC, 11D 
Kyiv, 01601, Ukraine 
Tel./Fax: +38 (044) 234-35-25 
E-mail: mmullay@fhi360.org 
www.ppp-ukraine.org  
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Партнерство задля розвитку: 
роль державно-приватного 
партнерства в стимулюванні 
інновацій та економічного 

зростання
І. Вступ
Протягом довгого часу, до початку Майдану, інавгура-
ції нового, орієнтованого на реформи уряду та початку 
війни, Україна знаходилась у стані рецесії. Сьогодні, рік 
потому, під час все ще триваючої війни, більшість еко-
номістів та бізнесменів навіть не задаються питанням, 
чи триватиме рецесія надалі. Їх цікавить наскільки 
поширеною, глибокою та довгою вона буде.
Щоб допомогти українцям пережити ці важкі часи, 
про-активні та динамічні лідери уряду, ділових та 
освітніх сфер повинні об’єднати свої зусилля задля 
поліпшення інфраструктури та якості послуг, що сти-
мулюватимуть використання інноваційних технологій 
та економічне зростання. 
ІІ. Програма розвитку державно-приватного 
партнерства
Програма розвитку державно-приватного партнер-
ства Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
має на меті створення в Україні нормативно-політич-
ного середовища, розповсюдження знань та фор-
мування навичок серед представників державних та 
муніципальних установ, необхідних для використання 
державно-приватного партнерства (ДПП) для поліп-
шення інфраструктури та якості надання державних 
послуг. ДПП це довгострокові, часто складні угоди 
між державним сектором та приватним бізнесом, які 
дають змогу використовувати ресурси кожної сторони 
заради вигоди громадян. 
Програма розвитку ДПП співпрацює не тільки з Міністер-
ством економічного розвитку і торгівлі на національному 
рівні з метою покращення законодавства та розробки 
національної політики ДПП, але й лідерами муніципаліте-
тів, які звернулись до приватного сектору з метою отри-
мання доступу до новітніх технологій, досвіду та фінан-
сування, що необхідні для поліпшення якості надання 
послуг у їхніх громадах. Ми підтримуємо лідерів міста, що 
докладають зусиль задля впровадження ДПП, щоб від-
ремонтувати лікарні та надавати нові послуги, відновити 
міські парки та спортивні майданчикі, поліпшити методи 
поводження з твердими відходами, впровадити викорис-
тання джерел поновлюваної енергії, що можуть допо-
могти Україні досягти енергетичної незалежності. 
Крім того, Програма підтримує діяльність щодо вдо-
сконалення нормативної бази, необхідної для роз-
витку індустріальних парків та ознайомлення україн-
ських лідерів з концепціями, де представники бізнесу, 
освіти та уряду співпрацювали з метою побудови тех-
нопарків, які дадуть змогу створити нові робочі місця, 
стимулювати використання новітніх технологій, поліп-
шити якість освіти – приведення освіти та тренінгових 
програм у відповідність до вимог бізнесу – та зробити 
свій внесок до загального економічного зростання. 
ІІІ. Застосування ДПП з метою поліпшення інфра-
структури та якості надання комунальних послуг
На жаль, в наслідок багатьох факторів в Україні було 
реалізовано лише кілька проектів ДПП. Програма 
розвитку ДПП досягла успіху у наданні допомоги 
місту Малин щодо запуску проекту ДПП, пов’язаного з 
використанням альтернативних джерел поновлюваної 
енергії для опалення громадських будівель та шкіл, та 
іншим містам України, що мають на меті повторення 

цього підходу. Ми також допомагали реалізації проекту 
ДПП у Києві, результатом якого стали поліпшені парки 
та рекреаційні послуги в Гідропарку, а харків’яни 
насолоджуються гарним парком, якій було отримано в 
результаті державно-приватного співробітництва. 
Хоча Програма розвитку ДПП завершує свою діяль-
ність найближчим часом, ми сподіваємось, що Екс-
пертний центр з державно-приватного партнерства 
та інфраструктури (ЕЦІ ДПП), створений у співпраці з 
Американською торгівельною палатою продовжить 
роботу по створенню можливостей для бізнесу та 
поліпшенню якості надання державних послуг шля-
хом впровадження ДПП в секторах охорони здоров’я, 
транспорту, поводження з твердими відходами та 
інших ключових секторах. Я впевнений, що під керів-
ництвом Енді Гундера, цю мету буде досягнуто.
Лідери міст України можуть вчитися на досвіді Про-
грами, а також колег з сусідніх країн. 

• Польща успішно впровадила проекти ДПП з метою 
поліпшення доріг, охорони здоров’я, управління 
твердими відходами, і – зовсім недавно – освіти.

• Молдова успішно впровадила проект ДПП в сфері 
охорони здоров’я та ініціювала створення інду-
стріального парку за допомогою ДПП.

• Казахстан відремонтував дитячі садки за допомо-
гою ДПП і зовсім недавно отримав велику кількість 
заявок щодо їх амбітного проекту ДПП по ство-
ренню кільцевої дороги навколо Алмати.

• Туреччина користується неабияким успіхом в реа-
лізації проектів ДПП для поліпшення доріг, ліка-
рень, причалів, та, як вже раніше згадувалось, інду-
стріальних парків та технопарків.

IV. Які умови необхідні для ефективного дер-
жавно-приватного співробітництва?
Хоча ДПП пропонує Україні засоби розширення 
послуг та інфраструктури, а приватному сектору 
комерційні можливості для розширення бізнесу, 
угоди ДПП це складний механізм, що може створити 
проблеми як для приватного, так і для державного 
секторів, якщо вони складені та управляються нена-
лежним чином. Погано розроблені і недостатньо про-
аналізовані проекти провалилися і в багатих, і в бідних 
країнах, та, звичайно, тут в Україні. 
Крім того, корупція може підірвати довіру суспільства 
до будь-якого проекту ДПП, якщо процес укладання 
контрактів не є прозорим та ретельно контрольова-
ним. Відсутність достатньої конкуренції може перетво-
рити ДПП у приватні монополії, що працюватимуть 
не ефективніше за державні підприємства. Надмірне 
обмеження концесій, або створення їх великої кіль-
кості, може позбавити ДПП економії масштабу, необ-
хідної для його прибутковості. Якщо державне регу-
лювання є занадто жорстким, це може привести до 
дефіциту в наданні послуг, а якщо занадто слабким, то 
не буде можливості змусити приватних постачальни-
ків послуг бути достатньо відповідальними. 
Досвід показує, що задля успіху ДПП члени урядів 
повинні: 
1. прийняти адекватні правові реформи, що дозволять 

приватному сектору ефективно працювати; фахівці 
Програми співпрацюють з МЕРТ, депутатами ВРУ 
та ключовими зацікавленими сторонами над 
вдосконаленням рамкового Закону України про 
ДПП. Його було прийнято в першому читанні і ми 
сподіваємось та очікуємо, що ця значна реформа 
буде прийнята найближчим часом;

2. розробити і впровадити чіткі і прозорі для 
приватних інвесторів правила; 
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Partnering for Development:  
Role of PPPs in Driving 
Innovation and Growth

I. Introduction
Ukraine was in recession for five consecutive quarters 
before the Maiden, the inauguration of the new reform 
oriented government, and the beginning of the war. Now 
after one year and an ongoing war, most economists and 
business people are not wondering now if the recession 
will continue, but how widespread, how deep, and how 
prolonged it will be.
For Ukrainians to overcome these difficult times, pro-
active and dynamic leaders from government, business, 
and education must join efforts to improve key infra-
structure and services that reward innovation and drive 
economic growth
II. P3DP Public Private Partnership Development  
Program in
I represent the USAID funded "Public Private Partnership 
Development Program" in Ukraine, commonly referred to 
as P3DP. The goal of our program is to create in Ukraine 
the regulatory and policy environment and instill the 
knowledge and skills within government and municipal 
institutions necessary to create sustainable public-private 
partnerships, or PPPs, that improve infrastructure and the 
quality of public services. These PPPs are long-term, often 
complex, contracts between the public sector and private 
business that leverage resources of each party in order to 
bring benefits to citizens. 
In addition to working with the Ministry of Economic 
Development and Trade at the national level, to improve 
laws and establish national PPP policies, we’ve been wor-
king with innovative leaders from municipalities that are 
reaching out to the private sector in order to access new 
technologies, expertise and financing needed to improve 
services in their communities. We are supporting city 
leaders’ efforts to introduce PPPs that renovate hospi-
tals and introduce new services, rehabilitate city parks 
and sports facilities, improve solid waste management 
practices, and introduce renewable energy that can help 
Ukraine achieve its goal of energy independence. 
Additionally, P3DP is supporting efforts to improve the 
regulatory environment necessary for Industrial Park 
Development and introducing Ukrainian leaders to con-
cepts where business, education and the government 
have partnered to establish Technology-parks that cre-
ate jobs, reward innovation, improve education – better 
aligning education and training programs with needs of 
business – and contribute to overall economic growth. 
P3DP organized a visit of Ukrainian leaders to one such 
successful techno-park in Ankara. We hope that the 
many lessons learned and observed best practices will 
be adapted and applied here in Ukraine to establish 
such parks, and I believe some of you today have been 
involved in efforts to achieve this in Kharkiv. 
III. PPPs to Improve Key Infrastructure and Public 
Services

3. видалити непотрібні обмеження, що заважають 
приватним підприємствам конкурувати на ринку; 

4. розширити можливості для державних посадових 
осіб та адміністративно-технічного персоналу, а 
також місцевих приватних підприємств, щодо роз-
витку можливостей управління та справжнього 
розуміння того, як розробляються, здійснюються 
та управляються проекти ДПП; 

5. переглянути роль уряду починаючи з стадії 
виробництва та постачання послуг до сприяння їх 
виконанню та контролю якості надання цих послуг 
приватним сектором.

Щоб досягти успіху, національні та місцеві урядовці 
повинні мати бажання до пошуку альтернативних 
механізмів щодо традиційного надання державних 
послуг та бути готовими до участі приватного сек-
тора. Лідери також повинні освоїти кращі засоби спіл-
кування з усіма зацікавленими сторонами в рамках 
проекту ДПП: переконатися, що громадяни розуміють 
мету і переваги проекту та очільники міста розуміють і 
враховують висловлені побоювання громадян. 
Лідери місцевих громад повинні вибрати обґрунто-
вані проекти, що сприятимуть управлінню приватним 
сектором, та належним чином оформити проект, щоб 
уникнути непропорційних трансакційних витрат. Так 
як реалізація проекту ДПП часто займає багато часу, 
задля його успіху потрібне сильне керівництво та полі-
тична відповідальність з боку державного сектора. 
Проекти ДПП працюють краще, коли державні і при-
ватні партнери мають проектних лідерів. Проекти 
ДПП будуть успішними тільки тоді, коли вони вигідні 
як для державного, так для приватного партнера, і у 
випадку, коли кожна з сторін зможе подолати свою 
ворожість задля побудови взаємодовіри. Несумісні 
організаційні системи та практики управління також 
можуть послабити проект ДПП, як і небажання з боку 
уряду чи громадськості дозволити приватній компанії 
отримати справедливий прибуток від своїх інвестицій. 
Конкурсний процес, процес закупівель та підрядні 
процедури повинні бути виробничо та фінансово 
надійними, відкритими, прозорими та справедливими. 
У кінцевому рахунку, успіх проекту ДПП залежить не 
тільки від розвитку взаємної довіри між державними 
посадовими особами та керівниками приватного сек-
тора, але й від створення й підтримки довіри громад-
ськості та цілісності партнерства. 
Висновок
Уряди сусідніх країн подолали багато проблем та 
успішно застосовують підходи до співпраці приват-
ного і державного сектору. Приватні компанії, волон-
терські організації та навіть підприємства неформаль-
ного сектору виробляють товари та надають послуги, 
за які стягують платню з користувачів та за допомогою 
яких приватні компанії можуть отримати розумний 
прибуток. Досвід показує, однак, що жоден підхід до 
співпраці між державним та приватним секторами не є 
універсальним для всіх країн, або для всіх видів послуг 
та інфраструктури. Державно-приватне партнерство 
не є панацеєю для всіх бід, з якими стикаються уряди 
під час надання послуг та поліпшення інфраструктури. 
Звичайно це стосується й України. 
Тим не менш, незважаючи на труднощі, проекти ДПП, 
що ретельно сплановані і впроваджені, можуть допо-
могти Україні покращити якість, зменшити ціну, роз-
ширити обсяг надання послуг та прискорити будівни-
цтво інфраструктури та об’єктів, що мають вирішальне 
значення для економічного розвитку і соціального 
прогресу. Проекти ДПП та державно-приватне парт-
нерство є цінними інструментами для залучення 

ресурсів як державного, так і приватного секторів 
та підвищення потенціалу національних та місцевих 
органів влади з метою досягнення цілей розвитку. 
Державно-приватне партнерство може бути важли-
вим інструментом у стимулюванні інновацій для урядів 
у співпраці з приватним сектором. Але для досягнення 
успіху, лідери цих урядів повинні бути орієнтовані на 
використання новітніх технологій.
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Unfortunately, due to many factors, Ukraine currently has 
few PPPs. P3DP, however, has been successful in assisting 
the city of Malyn to launch a PPP that introduces renew-
able alternative energy in public buildings and schools, 
and other Ukrainian cities are looking to adapt and rep-
licate the approach. We also assisted a PPP to be devel-
oped in Kyiv that resulted in improved parks and recre-
ation services in Hydro Park, and citizens in Kharkiv are 
also enjoying a beautiful park that resulted from public-
private cooperation. 
Although the P3DP project is scheduled to end soon, we 
hope that the Public-Private Partnership and Infrastruc-
ture Expert Center (or the PIEC) established in partner-
ship with the Chamber continues these efforts that cre-
ate business opportunities and improve public services 
through the introduction of PPPs in health, transport and 
solid waste, and other key sectors. With the new leader-
ship of Andy Hunder, I am confident this will be achieved.
City leaders can learn from P3DP experiences and as well 
as their counterparts in nearby countries. 

• Poland has successfully introduced PPPs to improve 
roads, health services, solid waste management, 
and – very recently – education.

• Moldova has successfully introduced a PPP in health 
services, and has initiated efforts to establish industrial 
parks through PPPs.

• Kazakhstan has renovated kindergartens through 
PPPs and most recently received multiple bids on 
their ambitious PPP project to establish a ring road 
around Almaty.

• Turkey has enjoyed a broad spectrum of success in 
implementing PPPs to improve roads, hospitals, 
marinas, and – as mentioned earlier – industrial parks 
and techno-parks. 

IV. What Conditions Are Necessary for Effective 
Public-Private Cooperation?
Although PPPs offer Ukraine important means of expand-
ing services and infrastructure and the private sector 
commercial opportunities to expand their businesses, 
PPPs are complex arrangements and can create problems 
for both the public and the private sectors if they are not 
properly designed and administered. Poorly designed 
and inadequately analyzed projects have failed in both 
rich and poor countries, and certainly here in Ukraine. 
Additionally, corruption can undermine public trust in 
any PPP if the contracting process is not transparent and 
carefully supervised. Lack of sufficient competition can 
turn PPPs into private monopolies that operate no more 
efficiently than State Owned Enterprises. Overly restrict-
ing concessions or creating too many can deprive PPPs of 
economies of scale needed for them to be profitable. If 
government regulation is too stringent it can lead to defi-
ciencies in service provision – and if it is too lax, it may not 
hold private service providers sufficiently accountable. 
Experience suggests that if PPPs are to succeed, govern-
ments must: 
1. Enact adequate legal reforms to allow the private 

sector to operate efficiently and effectively; P3DP 
is working with the MOEDT, members of the Rada, 
and key stakeholders to improve Ukraine’s PPP 
framework law. It has passed the 1st reading, and 
we hope and anticipate that this significant reform 
will be adopted soon.

2. Develop and enforce regulations that are clear and 
transparent to private investors. 

3. Remove unnecessary restrictions on the ability of 
private enterprises to compete in the market. 

4. Expand opportunities for Public officials and Support 
Staff, as well as local private enterprises, to develop 
management capabilities and true understanding 
of how to design, implement and manage PPPs. 
And – importantly.

5. Redefine the role of government from producing 
and delivering services directly to facilitating and 
monitoring private sector delivery of such services. 

In order to succeed national and local government offi-
cials must be receptive to finding alternative mechanisms 
to traditional public service provision and be willing to 
accept private-sector participation. Leaders also must 
learn to better communicate with all the stakeholders of 
the proposed PPP project to 
a) ensure that citizens understand the purpose and bene-
fits of the project and b) that city leaders understand and 
take into account the expressed concerns of the citizens. 
They must choose appropriate projects that are condu-
cive to private sector management, and properly package 
the projects in order to avoid disproportionate transac-
tion costs. Because PPP projects often take a long time, 
strong public sector leadership and political commitment 
are essential to their success. 
PPP projects work best when both the public and private 
sector partners have project "champions". PPP projects 
are only sustainable if they are mutually beneficial to both 
government and private sector partners and if each can 
overcome adversarial posturing to build mutual trust. 
Incompatible organizational systems and management 
practices can also weaken PPPs, as can reluctance on the 
part of governments or the public to allow private com-
panies to obtain a fair return on investment. 
Tendering, procurement and contracting procedures 
must be financially and operationally sound, open, trans-
parent, and fair. Ultimately, the success of PPPs depends 
not only on developing mutual trust between govern-
ment officials and private sector executives, but on build-
ing and maintaining public confidence in the integrity of 
the partnerships. 
V. Conclusion
As mentioned earlier, neighboring and nearby govern-
ments have overcome the many challenges and success-
fully applied approaches to public-private sector coope-
ration. Private businesses, private voluntary organizations, 
and even informal sector enterprises are providing more 
of those goods and services for which user charges can 
be levied and from which private companies can derive a 
reasonable profit. Experience suggests, however, that no 
single approach to public-private sector cooperation is 
suitable for all countries or for all types of services and 
infrastructure. Public-private partnerships are not pana-
ceas for all of the ills confronting governments in provid-
ing services and infrastructure, and certainly will not be 
here in Ukraine.
However, despite the challenges and complexities, PPPs 
that are carefully planned and implemented can help 
Ukraine in general and especially Kharkiv to improve the 
quality, reduce the price, and extend the coverage of ser-
vices and accelerate the construction of infrastructure 
and facilities that are crucial for economic development 
and social progress. PPPs and other forms of public-pri-
vate cooperation are valuable instruments for leveraging 
the resources of both the public and the private sectors 
and of enhancing the capabilities of national and local 
governments to achieve their development goals. PPPs 
can be an essential tool for governments to partner with 
the private sector to drive innovation, but they need inno-
vative leaders to be successful. 
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Віктор Галасюк
Народний депутат України,  

член Національної ради реформ

Віктор Галасюк – український економіст, народний 
депутат України VIII скликання, заступник Лідера Ради-
кальної партії Олега Ляшка з економічної політики, 
к.е.н.
До обрання до Парламенту пройшов шлях від поміч-
ника бухгалтера до керівника великого інноваційно-
інвестиційного проекту та президента Асоціації "Інно-
ваційний розвиток України" (UAID).
Посади у Верховній Раді: 
Голова Комітету Верховної Ради України з питань про-
мислової політики та підприємництва; 
Член Ради Коаліції "Європейська Україна" (від Ради-
кальної партії); 
Заступник Голови Української частини Парламент-
ського Комітету Асоціації; 
Співголова депутатської групи Верховної Ради України 
з міжпарламентських зв’язків зі Сполученими Шта-
тами Америки.

Адреса: вул. Садова, 3  
м. Київ, 01008, Україна 
Тел.: + 38 (044) 255-28-51

Виктор Галасюк
Народний депутат України,  

член Національної ради реформ

Виктор Галасюк – украинский экономист, народный 
депутат Украины VIII созыва, заместитель Лидера 
Радикальной партии Олега Ляшка по экономической 
политике, к.э.н.
До избрания в Парламент прошел путь от помощника 
бухгалтера до руководителя крупного инновационно-
инвестиционного проекта и президента Ассоциации 
"Инновационное развитие Украины" (UAID).
Занимаемые посты в Верховной Раде: 
Председатель Комитета Верховной Рады Украины 
по вопросам промышленной политики и 
предпринимательства; 
Член Совета Коалиции "Европейская Украина" (от 
Радикальной партии);
Заместитель Председателя Украинской части Парла-
ментского Комитета Ассоциации;
Сопредседатель депутатской группы Верховной 
Рады Украины по межпарламентским связям с 
Соединенными Штатами Америки. 

Адрес: ул. Садовая, 3  
г. Киев, 01008, Украина 
Тел.: + 38 (044) 255-28-51 

Victor Galasyuk
Member of Parliament and National Reform Council

Victor Galasyuk is a Ukrainian economist and politician, 
Member of Parliament of Ukraine since 2014, Deputy 
Leader of the Radical Party of Ukraine on Economic  
Policy, Ph.D.
Before moving into a political career, Mr. Galasyuk has 
gone a long way from an accounting intern to CEO of one 
of the largest investment projects in Ukraine and Presi-
dent of the Ukrainian Association for Innovation Develop-
ment (UAID).
Current positions in the Parliament of Ukraine (since 2014)
Chairman of the Parliamentary Committee on Industrial 
Policy and Entrepreneurship 
Supreme Council Member of the "European Ukraine 
Coalition" (representing the Radical Party)
Deputy Chairman of the Ukrainian Part of the Parliamen-
tary EU-Ukraine Association Committee
Co-Chair of the U.S. Caucus in the Parliament of Ukraine 

Address: 3, Sadova St. 
Kyiv, 01008, Ukraine 
Tel.: + 38 (044) 255-28-51
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Снижаем налоговое  
давление на бизнес!

Государственно-частное партнерство – один из клю-
чевых инструментов новой экономической политики, 
разработанной Комитетом Верховной Рады Украины 
по вопросам промышленной политики и предпри-
нимательства и фракцией Радикальной партии, а 
также в последствии утвержденной вышеупомянутым 
Комитетом. Данная политика вошла в основу Плана 
законодательного обеспечения реформ, иницииро-
ванного председателем Верховной Рады Украины и 
утвержденного Верховной Радой.
Наряду с ГЧП для развития предпринимательства про-
водятся также и другие законодательные инициативы. 
Бизнес сегодня просто выживает – все та же корруп-
ция, дорогие и короткие кредиты, обвал покупатель-
ской способности на фоне шоковой девальвации, 
"пробуксовка" дерегуляции и попытки новых недру-
жественных для бизнеса регуляций (РКО, электронное 
администрирование НДС). Все это, вместе с отсут-
ствием целенаправленной восстановительной эко-
номической политики правительства, не добавляет 
оптимизма.
Поэтому принятый Верховной Радой Закон №655-VIII 
(рег. №2004) о снижении налогового давления на биз-
нес является значительным достижением. Это плод 
профессиональной пятимесячный работы группы 
авторов во главе с Олегом Ляшко, это множество 
рабочих групп в Комитете по вопросам налоговой и 
таможенной политики, возглавляемом Ниной Южа-
ниной, это почти 60 поправок, это постоянные споры 
с Минфином и ГФС. Но Закон того стоит. Что же он 
дает предпринимателям?
1. Уничтожение коррупции при предоставлении 

индивидуальных консультаций. Теперь 
невозможно "договориться" на месте о содержании 
консультации. На местах будут предоставляться 
лишь устные консультации, письменные же 
будут давать областные, межрегиональные, а 
также центральный налоговый орган. При этом 
в 10-дневный срок текст консультации будет 
размещен на сайте контролирующего органа (без 
указания данных налогоплательщика).

2. Повышение качества обобщенных консультаций – 
теперь их будет предоставлять Минфин (с 
обязательной публикацией на официальном 
сайте), что гарантирует их объективность. Кроме 
того приказ об обобщающей консультации можно 
будет оспорить в судебном порядке. Так мы 

убираем коррупционную почву из под ног ГФС. Не 
может один и тот же орган и давать разъяснения,и 
собирать налоги, и карать.

3. Устранена возможность давления на бизнес – 
запрещено использовать акт проверки без 
вынесения соответствующего налогового 
уведомления-решения. Налоговики часто 
"кошмарили" бизнес, в т.ч. контрагентов 
проверяемого, используя лишь акт-проверки. 
Ведь юридически его нельзя оспорить, в отличии 
от налогового уведомления-решения.

4. До 31.12.2016 г. отменены штрафные санкции для 
налогоплательщиков с доходом до 20 млн грн/год 
при самостоятельной уплате ими (в срок 10 дней) 
доначисленных налогов. Это колоссальная победа 
в интересах малого и среднего бизнеса, ведь 
теперь страх перед проверками исчезнет.

5. Этот закон – знак для общества, что систему можно 
и нужно менять радикально. Новая экономическая 
инициатива РПЛ еще более смелая – снижение 
ЕСВ и НДФЛ до 15% с одновременным поднятием 
минимальной заработной платы до 3 000 грн.

Еще одна важная инициатива – создание Антикризис-
ного экономического штаба, первое заседание кото-
рого состоялось в августе 2015 года во Львове. 
Создание Антикризисного экономического штаба 
было инициировано председателем Комитета ВР по 
вопросам промышленной политики и предпринима-
тельства в марте 2015 года. Эта инициатива была под-
держана со стороны всех фракций Коалиции "Евро-
пейская Украина", а также ведущими ассоциациями, 
которые объединяют свыше 10 тысяч производствен-
ных предприятий и предпринимателей Украины, кото-
рые генерируют свыше 70% ВВП. Среди них Торгово-
промышленная палата (ТПП), Европейская бизнес 
ассоциация (EBA), Украинский союз промышленников 
и предпринимателей (УСПП), Американский деловой 
совет (USUBC), Федерация работодателей Украины 
(ФРУ), Американская Торговая Палата в Украине 
(Amcham), Ассоциация налогоплательщиков Украины 
(АНПУ), Союз промышленников и предпринимателей 
Турции и Украины (TUSIB) и др.
Цель Штаба – организовать эффективный регулярный 
диалог между бизнесом и властью, направленный 
на решение острых системных проблем инвесторов, 
производителей, предпринимателей, работодателей, 
налогоплательщиков.
Антикризисный экономический штаб в Интернете: 
facebook.com/IndustryCommittee
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Володимир Омелян
Заступник Міністра інфраструктури  

України – Керівник апарату

Народився 30 січня 1979 року в м. Львів.
Освіта: повна вища, у 2000 році закінчив Львівський 
національний університет імені Івана Франка, а у 2001 
році – Національний університет "Львівська політех-
ніка". Спеціальність: фінанси, міжнародні відносини, 
економіка і підприємництво.
Трудова діяльність: 
2000–2006 рр. – спеціаліст другої категорії, аташе від-
ділу НАТО та європейської безпеки Управління євроат-
лантичної інтеграції; аташе, другий секретар Постійного 
представництва України при міжнародних організаціях 
у Відні Міністерства закордонних справ України;
2006–2007 рр. – заступник директора Департаменту 
забезпечення роботи Міністра Міністерства еконо-
міки України;
2007–2008 рр. – перший секретар аналітичного від-
ділу Департаменту секретаріату Міністра Міністерства 
закордонних справ України;
2008–2010 рр. – начальник Управління директор 
Департаменту секретаріату Міністра Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища 
України;
2010–03.2012 рр. – радник відділу Департаменту 
секретаріату Міністра; радник, начальник відділу, 
начальник управління Російської Федерації Першого 
територіального департаменту Міністерства закор-
донних справ України;
2012–2014 рр. – заступник директора Департаменту 
забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) 
Міністерства фінансів України;
2014 – керівник служби Міністра Кабінету Міністрів 
України;
З грудня 2014 р. – заступник Міністра інфраструктури 
України – керівник апарату.

Адреса: проспект Перемоги, 14 
м. Київ, 01135, Україна 
Тел.: +38 (044) 351-48-01 
E-mail: vdukd@mtu.gov.ua 
www.mtu.gov.ua 

Владимир Омелян 
Заместитель Министра инфраструктуры  

Украины – руководитель аппарата

Родился 30 января 1979 года в г. Львов.
Образование: высшее, в 2000 году закончил Львов-
ский национальный университет имени Ивана Франко, 
а в 2001 году – Национальный университет "Львовская 
политехника". Специальность: финансы, международ-
ные отношения, экономика и предпринимательство.
Трудовая деятельность:
2000–2006 гг. – Специалист второй категории, атташе 
отдела НАТО и европейской безопасности Управления 
евроатлантической интеграции; атташе, второй секре-
тарь Постоянного представительства Украины при 
международных организациях в Вене Министерства 
иностранных дел Украины;
2006–2007 гг. – Заместитель директора Департамента 
обеспечения работы Министра Министерства эконо-
мики Украины;
2007–2008 гг. – Первый секретарь аналитического 
отдела Департамента секретариата Министра Мини-
стерства иностранных дел Украины;
2008–2010 гг. – Начальник Управления директор 
Департамента секретариата Министра Министерства 
охраны окружающей природной среды Украины;
2010–03.2012 гг. – Советник отдела Департамента 
секретариата Министра; советник, начальник отдела, 
начальник управления Российской Федерации Пер-
вого территориального департамента Министерства 
иностранных дел Украины;
2012–2014 гг. – Заместитель директора Департамента 
обеспечения деятельности Министра (патронажная 
служба) Министерства финансов Украины;
2014 – руководитель службы Министра Кабинета 
Министров Украины;
С декабря 2014 – заместитель Министра инфраструк-
туры Украины – руководитель аппарата.

Адрес: проспект Победы, 14 
г. Киев, 01135, Украина 
Тел.: +38 (044) 351-48-01 
E-mail: vdukd@mtu.gov.ua 
www.mtu.gov.ua 
 

Volodymyr Omelyan
Deputy Minister of Infrastructure  

of Ukraine – Chief of Staff

Was born January 30, 1979 in Lviv.
Higher Education, in 2000 graduated from Ivan Franko 
National University of Lviv, and in 2001 – National Univer-
sity "Lviv Polytechnic". Profession: finance, international 
relations, economics and business. 
Employment:
2000–2006 – Specialist of the second category, attache 
of department of NATO and European security of Euro-
Atlantic integration; Attache, Second Secretary of the 
Permanent Mission of Ukraine to the International Orga-
nizations in Vienna Ministry of Foreign Affairs of Ukraine;
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Тези виступу
Існує багато успішних прикладів державно-приват-
ного партнерства (ДПП) у інших країнах, але зарубіж-
ний досвід не можна автоматично перенести з країни 
до країни через різницю у нормативних та ринкових 
умовах, інвестиційному середовищі.
На даний момент Україна суттєво відстає від сусід-
ніх країн, таких як Турція, Польша та Молдова у роз-
витку державно-приватного партнерства через низку 
причин:

• непрозорість сфери державного управління та гос-
подарської діяльності державних компаній;

• неринкові принципи тарифоутворення;
• неузгодженість законодавства;
• загальний слабкий інвестиційний клімат у країні.

Але позитивний досвід ДПП можливо і потрібно 
застосувати в Україні. Державно-приватне партнер-
ство – завжди довгостроковий контракт між держав-
ним органом і приватною компанією, який повинен 
мати фінансові переваги та чітко визначати можливі 

ризики, що мають бути мінімізовані. Це зменшення 
навантаження на державний бюджет, прискорення 
реалізації проектів і як результат – поліпшення якості і 
доступності сервісу для громадян України.
Міністерство інфраструктури активно стимулює роз-
виток державно-приватного партнерства в Україні.Для 
забезпечення прозорості використання коштів заохочу-
ємо керівників держпідприємств, що входять до сфери 
управління Мінінфраструктури, переводити допорогові 
закупівлі на електронну платформу ProZorro.
За даними ProZorro, станом на минулий місяць, 
Мінінфраструктури було на першому місці за кіль-
кістю транзакцій. Для закупівель на суми, що пере-
вищують поріг, ми ввели правила онлайн-трансляцій 
розкриття конкурсних пропозицій та оголошення 
переможців для унеможливлення зловживань. Також 
розміщуємо на сайті річні плани закупівель підзвіт-
них підприємств, щоб ця інформація була доступною 
усім зацікавленим постачальникам.
Мінінфраструктури співпрацює зі Світовим банком 
для впровадження ініціативи COsT, що стимулює про-
зорість у сфері будівництва – це розкриття тендерних 
процедур та державних закупівель. Укравтодор офі-
ційно приєднався до цієї міжнародної програми.
У травні почав роботу новий веб-сайт Міністерства, де 
у відкритому доступі знаходяться затверджені фінан-
сові плани підзвітних підприємств, аналітика, відомості 
щодо бюджету Міністерства, плани та стан виконання 
ремонту доріг в усіх областях країни, тощо. Ми про-
довжуємо збільшувати перелік відкритої інформації, 
щоб кожен громадянин міг контролювати діяльність 
Міністерства та підпорядкованих йому підприємств.
Реформування Укрзалізниці (корпоратизація під-
приємства) та запровадження ринкових принципів 
утворення тарифів стимулюють створення проектів 
оновлення основних фондів підприємства на прин-
ципах державно-приватного партнерства. На даний 
момент ведемо переговори з зацікавленими інвесто-
рами для реалізації таких проектів.
Одним із пріоритетів Міністерства є створення прива-
бливого інвестиційного середовища через дерегуля-
цію в галузі та підтримку законопроектів, спрямованих 
на лібералізацію ринку. Також у всіх транспортних галу-
зях проводиться робота над відповідністю стандартів 
міжнародним нормам, що зробить наш ринок зрозу-
мілішим для закордонних інвесторів.
Прикладом ДПП в Міністерстві інфраструктури є співп-
раця з IT- компаніями у сфері розробки ERP систем для 
впровадження ініціатив E-GOVERNMENT та E-PORT.

2006–2007. – Deputy Director of ensure the operation of 
Minister of the Ministry of Economy of Ukraine;
2007–2008. – First Secretary of Analytical Department of 
the Department of the Secretariat of the Minister of the 
Ministry of Foreign Affairs of Ukraine;
2008–2010. – Head of Department, Director of Secretariat 
of the Ministry of Environmental Protection of Ukraine;
2010–03.2012 – Advisor of the Department of the Secre-
tariat of the Minister ; Advisor, Head of Division, Head of 
Department of Russian Federation of the First Territorial 
Department of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine;
2012–2014 – Deputy Director of the maintenance of 
activity of the Minister (Patronage Service) of the Ministry 
of Finance of Ukraine;
2014 – Head of the Service of Minister of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine
Since December 2014 – Deputy Minister of Infrastructure 
of Ukraine – Chief of Staff.

Adress: 14, Peremogy Aveny 
Kyiv, 01135, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 351-48-01 
E-mail: vdukd@mtu.gov.ua 
www.mtu.gov.ua
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Олена Кучеренко
Директор департаменту з питань  

регіонального розвитку Міністерства  
регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України

Олена Кучеренко має успішний 20-річний досвід 
роботи, пов’язаний з соціально-економічним роз-
витком, залученням зовнішніх ресурсів в економіку 
України, співпрацею з міжнародними фінансовими 
організаціями, Європейською комісією, іншими інсти-
туціями з питань розвитку та інвесторами, розробкою 
стратегічних та програмних документів, проектним 
аналізом та управлінням інвестиційними проектами, 
веденням міжнародних переговорів та укладанням 
міжнародних договорів, адаптацією українського 
законодавства до європейського.
Олена приєдналася до команди Мінрегіону в травні 
2015 року. Впродовж 1995–2015 років вона очолю-
вала провідні департаменти в центральних органах 
виконавчої влади, зокрема останні 10 років обіймала 
посади Директора департаменту інвестиційно-інно-
ваційної політики та розвитку державно-приватного 
партнерства та Директора департаменту співробітни-
цтва з міжнародними фінансовими організаціями та 
координації міжнародної технічної допомоги Міне-
кономрозвитку України, а також очолювала депар-
тамент міжнародного співробітництва та інвестицій 
Міненерговугілля України та була Представником 
України в Постійній Групі Високого рівня Енергетич-
ного співтовариства.
Олена Кучеренко є магістром міжнародного права 
(Академія зовнішньої торгівлі України), навчалася в 
аспірантурі за спеціальністю світове господарство та 
міжнародні економічні відносини (Інститут міжнарод-
них відносин Київського Національного Університету 
імені Тараса Шевченка, Академія зовнішньої торгівлі 
України), а також має повну вищу інженерну освіту з 
електронної техніки (Київський політехнічний інститут). 
Проходила навчання, тренінги та стажування за кордо-
ном за курсом та темами: проектний аналіз та управ-
ління проектами (Інститут економічного розвитку Сві-
тового банку, США), нові економічні тренди розвитку 
(США), стратегічне планування, управління розвитком 
(Японія), стратегія економічного розвитку (Корея), 
прийняття управлінських рішень (Канада), капітальне 
бюджетування (Франція), управління державними 
інвестиціями (Великобританія, Північна Ірландія). 

Адреса: вул. Велика Житомирська, 9 
м. Київ, 01601, Україна 
Тел.: +38 (044) 278-82-90, 284-05-54 
Факс: +38 (044) 278-83-90  
E-mail: minregion@minregion.gov.ua 
www.minregion.gov.ua

Елена Кучеренко
Директор Департамента по вопросам  

регионального развития Министерства  
регионального развития, строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Елена Кучеренко имеет успешный 20–летний опыт 
работы, связанный с социально-экономическим раз-
витием, привлечением внешних ресурсов в эконо-
мику Украины, сотрудничеством с международными 
финансовыми организациями, Европейской комис-
сией, другими институтами по вопросам развития 
и инвесторами, разработкой стратегических и про-
граммных документов, проектным анализом и управ-
лением инвестиционными проектами, ведением 
международных переговоров и заключением между-
народных договоров, адаптацией украинского зако-
нодательства к европейскому.
Елена присоединилась к команде Минрегиона в мае 
2015 года. В течение 1995–2015 годов она возглав-
ляла ведущие департаменты в центральных органах 
исполнительной власти, в частности в последние 10 
лет занимала должности Директора департамента 
инвестиционно-инновационной политики и развития 
государственно-частного партнерства и Директора 
департамента сотрудничества с международными 
финансовыми организациями и координации между-
народной технической помощи Минэкономразвития 
Украины, а также возглавляла департамент междуна-
родного сотрудничества и инвестиций Минэнергоугля 
Украины и была представителем Украины в Постоянной 
Группе Высокого уровня Энергетического сообщества.
Елена Кучеренко является магистром международного 
права (Академия внешней торговли Украины), училась 
в аспирантуре по специальности мировое хозяйство 
и международные экономические отношения (Инсти-
тут международных отношений Киевского Нацио-
нального Университета имени Тараса Шевченко, Ака-
демия внешней торговли Украины), а также полное 
высшее инженерное образование по электронной 
техники (Киевский политехнический институт). Про-
ходила обучение, тренинги и стажировку за рубежом 
по курсам и темам: проектный анализ и управление 
проектами (Институт экономического развития Все-
мирного банка, США), новые экономические тренды 
развития (США), стратегическое планирование, управ-
ление развитием (Япония), стратегия экономического 
развития (Корея), принятие управленческих решений 
(Канада), капитальное бюджетирование (Франция), 
управление государственными инвестициями (Вели-
кобритания, Северная Ирландия).

Адрес: ул. Большая Житомирская, 9 
г. Киев, 01601, Украина 
Тел.: +38 (044) 278-82-90, 284-05-54 
Факс: +38 (044) 278-83-90  
E-mail: minregion@minregion.gov.ua 
www.minregion.gov.ua
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Olena Kucherenko
 Director, Regional Development Department  

of Ministry of Regional Development, Construction 
and Housing and Communal Services of Ukraine

Olena Kucherenko has a successful over 20 years wor-
king experience in the spheres of social and economic 
development, attraction of the external resources into 
the Ukrainian economy, cooperation with International 
Financial Institutions, European Commission, other devel-
opment institutions and investors, development of stra-
tegic program documents, project analysis and project 
management. During her career, Olena has dedicated to 
conduct international negotiations, to conclude interna-
tional agreements and to harmonize the Ukrainian legis-
lation to European standards. 
Оlena has joined the Minregion’s team in May of this year. 
During 1995-2015, she was Director of the key Depart-
ments in the central executive bodies, including the 
previous 10 years she was Director of Department for 
Investment and Innovation Policy and the PPP Develop-
ment, Director of Department for IFI Cooperation and ITA 
Coordination of the Ministry of Economic Development 
and Trade of Ukraine. Also she was Director of the Inter-
national Cooperation and Investment Department of the 

Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine and the 
Representative of Ukraine to the Energy Community Per-
manent High Level Group.
Olena Kucherenko has a Master’s Degree in International 
Law (Academy of Foreign Trade of Ukraine), she com-
pleted the postgraduate studies on International Eco-
nomic Relations (Taras Shevchenko Kyiv National Univer-
sity and Academy of Foreign Trade of Ukraine) and also 
she obtained the Master’s Degree of Electronic Enginee-
ring (Kyiv Polytechnic University). She studied and par-
ticipated in different international training courses and 
internships such as: "Project Analysis and Project Man-
agement" (Institute of Economic Development of the 
World Bank, USA), "New Economic Development Trends" 
(USA), "Strategic Planning, Development Management" 
(Japan), "Economic Development Strategy" (South Korea), 
"Effective Decision-Making" (Canada), "Capital Budget-
ing" (France), "Public Investment Management" (Great 
Britain & Northern Ireland).

Address: 9, Velyka Zhytomyrska St. 
Kyiv, 01601, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 278-82-90, 284-05-54 
Fax: +38 (044) 278-83-90 
E-mail: minregion@minregion.gov.ua 
www.minregion.gov.ua
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Кріс Шугарт
Експерт програми "Розвиток державно- 

приватного партнерства в Україні" (P3DP)  
Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID)

Доктор Кріс Шугарт є незалежним консультантом, який 
з 1994 року спеціалізується на залученні приватного 
сектору в інфраструктурні проекти та ДПП (серед інших 
пов'язаних речей). Він отримав докторську ступінь 
Гарвардського університету в 1998 році, захистивши 
дисертацію на тему угод ДПП. Доктор Шугарт працює 
як консультант, дослідник і викладач. Основними галу-
зями спеціалізації є: залучення приватного сектору 
в інфраструктуру; державно-приватне партнерство, 
концесії, ВОТ, і угоди на управління (у тому числі водо-
постачання та водовідведення); формування стимулів, 
цінової політики, нормативно-правової бази, систем і 
методик; проектне фінансування, підтримка в перего-
ворах та судових питаннях. 
Нещодавно брав участь у підготовці одного з най-
кращих посібників з ДПП, виступивши провідним 
зовнішнім радником у підготовці "Посібника до 
посібника" на замовлення Європейського експертного 
центру ДПП. Має значний досвід укладення угод ДПП. 
Протягом п'яти років він працював в якості старшого 
банкіра ЄБРР (1995-2002), розробивши і залучивши 
фінансування для декількох проектів ДПП, у тому числі, 
концесії на водопостачання у Софії, водовідведення 
за схемою BOT у Загребі. До цього він був одним з 
двох провідних радників міста Марібор (Словенія) 
для підготовки проекту BOT для очисних споруд 
(1995–1997 рр.), першого проекту такого роду у пост-
соціалістичних країнах, що працює до цих пір.

Адреса: вул. Шовковична, 42-44  
БЦ "Горизонт Парк", 11D, м. Київ, 01601, Україна 
Тел./факс: +38 (044) 234-35-25 
E-mail: chris@shgrt.com 
www.ppp-ukraine.org  
 

Крис Шугарт
Эксперт программы "Развитие государственно 

частного партнерства в Украине"(P3DP) Агентства 
США по Международному развитию (USAID)

Доктор Крис Шугарт является независимым консультан-
том, который с 1994 года специализируется на привле-
чении частного сектора в инфраструктурные проекты 
и ГЧП (среди прочих связанных вещей). Он получил 
докторскую степень Гарвардского университета в 1998 
году, защитив диссертацию на тему соглашений ГЧП. 
Доктор Шугарт работает как консультант, исследова-
тель и преподаватель. Его основные области специ-
ализации включают: привлечение частного сектора в 
инфраструктуру; государственно-частное партнерство, 
концессии, ВОТ, и соглашения на управление (в том 
числе водоснабжения и водоотведения); формирова-
ние стимулов, ценовой политики, нормативно-право-
вой базы, систем и методик; проектное финансирова-
ние, поддержка в переговорах и судебных вопросах.
Недавно участвовал в подготовке одного из лучших 
пособий по ГЧП, выступив ведущим внешним совет-
ником в подготовке "Руководства к руководству" по 
заказу Европейского экспертного центра ГЧП. Имеет 
значительный опыт заключения сделок ГЧП. В тече-
ние пяти лет он работал в качестве старшего банкира 
ЕБРР (1995-2002), разработав и привлекая финанси-
рование нескольких проектов ГЧП, в том числе, кон-
цессии на водоснабжение в Софии, водоотведения по 
схеме BOT в Загребе. До этого он был одним из двух 
ведущих советников города Марибор (Словения) для 
подготовки проекта BOT для очистных сооружений 
(1995-1997 гг.), Первого проекта такого рода в пост-
социалистических странах работает до сих пор.

Адреса: ул. Шелковичная, 42-44 
БЦ "Горизонт Парк" 11D, г. Киев, 01601, Украина 
Тел./факс: +38 (044) 234-35-25 
E-mail: chris@shgrt.com 
www.ppp-ukraine.org  

Chris Shugart
International PPP expert, USAID Public-Private 

Partnerships Development Program

Dr. Chris Shugart is an independent consultant who 
has been specializing in private sector participation in 
infrastructure and PPPs (among other related things) since 
1994. He received his Ph.D. from Harvard University in 1998, 
his dissertation being devoted to PPP contracting. Works 
as an advisor, researcher, and trainer. His principal areas 
of expertise include: private participation in infrastructure; 
public-private partnerships (PPPs); concession, BOT, and 
management contracts (including water and wastewater); 
structuring incentives; pricing policy; regulatory 
frameworks, systems, and methodologies; project finance; 
support in negotiations; and litigation support. 
Has recently been involved in the preparation of a major 
PPP guide. He was the lead external advisor in the 
preparation of PPP Guide to Guidance commissioned 
by the European PPP Expertise Centre. Dr. Shugart has 
strong PPP transaction experience. He worked as a Senior 
Banker for the EBRD for five years (1995–2002) and led 
the development and financing of several PPPs, including 
the Sofia water concession and the Zagreb wastewater 
treatment plant BOT. Before that, he was one of the two 
lead advisors to the Municipality of Maribor (Slovenia) to 
prepare a BOT project for a wastewater treatment plant 
(1995–1997), the first such project in former-socialist 
central Europe, and a project in operation today.

Address: 42-44, Shovkovychna St. 
Horizon office Towers BC, 11D, Kyiv, 01601, Ukraine 
Tel./Fax: +38 (044) 234-35-25 
E-mail: chris@shgrt.com 
www.ppp-ukraine.org 
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Віктор Попов 
Голова правління ПАТ "ФЕД" 

Попов Віктор Васильович має більше 30 років досвіду 
роботи в аерокосмічній сфері, після закінчення ХАІ 
працює на підприємстві "ФЕД": начальником механо-
складального цеху, заступником головного інженера 
з підготовки виробництва, заступником директора з 
матеріально-технічного забезпечення ДП ХМЗ "ФЕД". 
З 1999 року є Головою правління Публічного акціо-
нерного товариства "ФЕД".
В. Попов висококваліфікований фахівець агрегатно-
складального виробництва авіаційної техніки. При 
виконанні робіт, висунутих на здобуття Державної 
премії, за безпосередньої участі Попова В.В. були 
впроваджені у виробництво сімейства нових літаків 
Ан-148-100, Ан-158, Ан-178 нові технологічні процеси, 
спрямовані на скорочення циклів збірки, зниження 
маси агрегатів, підвищення ресурсу та якості.
За його ініціативи та безпосередньої участі створені 
і успішно працюють Технопарк "Слобожанщина", 
Науковий парк "ФЕД", Інноваційний регіональний 
аерокосмічний кластер "Мехатроніка", підприємцями 
Харківщини налагоджено співпрацю з провідними 
підприємствами Китаю, Німеччини, Швейцарії, Вели-
кобританії, Польщі та Перу.
Віктор Попов – кандидат технічних наук, Академік 
Інженерної та Технологічної академій України.
Віктор Васильович нагороджений Почесною Грамо-
тою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий 
внесок у розвиток авіабудування та високий профе-
сіоналізм. Указом Президента України йому присво-
єно звання "Заслужений машинобудівник України". За 
видатні заслуги у створенні нових конкурентоспро-
можних зразків вітчизняної авіаційної техніки нагоро-
джений "Орденом за заслуги III ступеня" та "Орденом 
за заслуги II ступеня".
З 2006 р – депутат Харківської обласної ради, заступ-
ник голови постійної комісії з питань соціально-еко-
номічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародного 
та міжрегіонального співробітництва.

Адреса: вул. Сумська, 132, м. Харків, 61023, Україна 
Тел.: +38 (057) 700-50-41 
Факс: +38 (057) 715-64-76 
e-mail: fed@fed.com.ua 
www.fed.ua

Виктор Попов 
Председатель правления ПАО "ФЭД" 

Попов Виктор Васильевич имеет более 30 лет опыта 
работы в аэрокосмической сфере, после окончания 
ХАИ работает на предприятии "ФЭД": начальником 
механосборочного цеха, заместителем главного инже-
нера по подготовке производства, заместителем дирек-
тора по материально-техническому обеспечению ГП 
ХМЗ "ФЭД". С 1999 года является Председателем прав-
ления Публичного акционерного общества "ФЭД".
В. Попов высококвалифицированный специалист 
агрегатно-сборочного производства авиационной 
техники. При выполнении работ, выдвинутых на соис-
кание Государственной премии, при непосредствен-
ном участии Попова В.В. были внедрены в производ-
ство семейства новых самолетов Ан-148-100, Ан-158, 
Ан-178 новые технологические процессы, направлен-
ные на сокращение циклов сборки, снижение массы 
агрегатов, повышение ресурса и качества. 
По его инициативе и непосредственном участии 
созданы и успешно работают Технопарк "Слобожан-
щина", Научный парк "ФЭД", Инновационный реги-
ональный аэрокосмический кластер "Мехатроника", 
предпринимателями Харьковщины налажено сотруд-
ничество с ведущими предприятиями Китая, Герма-
нии, Швейцарии, Великобритании, Польши и Перу.
Виктор Попов – кандидат технических наук, Академик 
инженерной и технологической академий Украины.
Виктор Васильевич награжден Почетной Грамотой 
Кабинета Министров Украины за весомый личный 
вклад в развитие авиастроения и высокий професси-
онализм. Указом Президента Украины ему присвоено 
звание "Заслуженный машиностроитель Украины". 
За выдающиеся заслуги в создании новых конкурен-
тоспособных образцов отечественной авиационной 
техники награжден "Орденом за заслуги III степени" и 
"Орденом за заслуги II степени".
С 2006 г. – депутат Харьковского областного совета, 
заместитель председателя постоянной комиссии по 
вопросам социально-экономического развития реги-
она, инвестиций, международного и межрегиональ-
ного сотрудничества. 

Адрес: ул. Сумская, 132, 
г. Харьков, 61023, Украина 
Тел.: +38 (057) 700-50-41 
Факс: +38 (057) 715-64-76 
E-mail: fed@fed.com.ua 
www.fed.ua 
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Viktor Popov 
Chairman of the Board at FED, PJSC 

Viktor Popov has over 30 years’ experience in aerospace, 
after graduating from Kharkiv aerospace institute works 
at FED: Head of Machine-assembly Department, Deputy 
Chief Engineer for Production preparation, Deputy Direc-
tor for Logistics at SE "KhMP "FED". From 1999 till pre-
sent – Chairman of the Board of the Public Joint Stock 
Company "FED".
Viktor Popov is a highly skilled expert of aircraft assembly 
production. He participated in the work nominated for 
the State Prize; this work introduced into the production 
of new ANTONOV aircrafts AN-148-100, AN-158, AN-178 
new processes to reduce assembly cycles and weight of 
components, improve the quality and increase service life.
On his initiative and direct participation have been cre-
ated and successfully work Technology park "Slobozhan-
shchina", Science Park "FED", Innovation regional aero-
space cluster "Mechatronics"; Kharkiv entrepreneurs have 
established cooperation with leading companies in China, 
Germany, Switzerland, Great Britain, Poland and Peru due 
to his initiative.
Awards: Degree of "Doctor of Science", Academician (Full 
member) of Engineering and Technology Academies of 
Ukraine. Honorary Certificate awarded by the Cabinet 
of Ministers of Ukraine for considerable personal contri-
bution to the development of the aviation industry and 
professionalism. Honored Engineer of Ukraine, Decree of 
the President of Ukraine. He was awarded the Order "For 
Merit" III grade and the Order "For Merit" II grade for out-
standing achievements in the creation of new competi-
tive models of the national products and technologies.
From 2006 till present – Member of the Kharkiv Regional 
Council, Deputy Chairman of the Standing Committee on 
social and economic development, investment, interna-
tional and interregional cooperation.

Address: 132, Sumska St. 
Kharkiv, 61023, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 700-50-41 
Fax: +38 (057) 715-64-76 
E-mail: fed@fed.com.ua 
www.fed.ua

Реализация регионального 
пилотного проекта 

"Государственно-частное 
партнерство" в области 

машиностроения на базе  
ПАО "ФЭД", ГП ХМЗ "ФЭД" 

 и ГП "ХАКБ"

"ФЭД" – одно из ведущих предприятий по производ-
ству, сервисному обслуживанию и ремонту агрегатов 
авиационного и общемашиностроительного назначе-
ния не только в Украине, но и на территории бывшего 
СССР и дальнего зарубежья.
 Предприятие выпускает сложнейшую высокоточную 
топливорегулирующую аппаратуру, интегральные 
гидроприводы, гидромоторы, гидронасосы и насо-

сные станции для авиационной промышленности и 
других отраслей машиностроения.
Используя потенциал научно-конструкторской базы 
и работая на перспективу, предприятие развивает 
взаимовыгодное сотрудничество с авиационными 
фирмами Китая, Индии, Ирана, Чехии, странами Юго-
Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, 
Северной Африки.
При выполнении заказов "ФЭД" использует, кроме 
собственных, мощности ГП "ХМЗ "ФЭД" и ГП ХАКБ, 
которые исторически входили в научно-производ-
ственное объединение "ФЭД", затем – в корпорацию 
государственных предприятий "ФЭД" и в научно-про-
изводственную корпорацию "ФЭД".
Эти предприятия работают в едином технологическом 
цикле, и все программы финансируются Публичным 
акционерным обществом "ФЭД".
Опыт зарубежных стран показывает, что с целью повы-
шения эффективности имеющихся активов и снижения 
издержек ими проводятся мероприятия по реструкту-
ризации и оптимизации производственных мощно-
стей и других основных фондов в аэрокосмической 
сфере. Организуется работа по подготовке программ 
инновационного развития акционерных обществ с 
государственным участием, государственных корпо-
раций и государственных унитарных предприятий. 
Примером такой деятельности могут служить: исполь-
зование предприятий, входящих в аэрокосмические 
ассоциации, в Канаде для выработки совместных про-
грамм с привлечением военных ведомств, создание в 
Европе профильных технопарков и технополисов для 
реализации прорывных технологий в авиационном, 
бронетанковом, ракетном, судостроительном секто-
рах, а также активное привлечения частного капитала 
для выполнения отдельных задач, например, созда-
ние в США по заданию NASA космических кораблей 
частными компаниями Orbital Science Corporation и 
SpaceX. В Китае создана профильная корпорации на 
базе предприятий Министерстве авиационной про-
мышленности – AVIC, включающая более 200 пред-
приятий, исследовательских институтов, специализи-
рованных компаний и учреждений. 
1 июля 2010 принят Закон Украины № 2404-VI "Об 
осуществлении государственно-частного партнер-
ства", который определяет организационно-правовые 
основы взаимодействия государственных с частными 
партнерами на основе принципов государственно-
частного партнерства на договорной основе. Основ-
ными предпосылками для реализации региональ-
ного пилотного проекта ГЧП на базе ПАО "ФЭД", ГП 
ХМЗ "ФЭД" и ГП "ХАКБ", поддержанного Харьковской 
областной государственной администрацией и Каби-
нетом Министров Украины, являются:

• Предприятия являются юридическими лицами 
и осуществляют собственный баланс, имеют 
собственные параллельные структуры, но рабо-
тают на одних и тех же рынках, что является крайне 
неэффективным в условиях глубокой кооперации 
по производству.

• Ни одно из существующих предприятий не соответ-
ствует требованиям, которые предъявляются на 
авиастроительном рынке к фирмам-производите-
лям авиационной техники. Согласно стандарту EASA 
(европейские требования безопасности) фирма-
поставщик авиационной техники должна иметь 
возможность разрабатывать, производить, ремон-
тировать и эксплуатировать авиационную технику.
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• В современных условиях развития экономики 
нынешняя форма существования ГП "ХАКБ" и ГП 
ХМЗ "ФЭД" является экономически неэффективной 
и организационно неустойчивой, и очень подвер-
жена влиянию негативных внешних факторов.

В мировой авиационной промышленности за послед-
ние 10 лет произошли и происходят процессы погло-
щения и слияния родственных предприятий для заво-
евания определенных сегментов рынка и вытеснения 
конкурентов, что также может быть весомым аргумен-
том в пользу государственно-частного партнерства.
Это даст возможность объединить производственные, 
интеллектуальные и финансовые ресурсы предпри-
ятий с целью увеличения объемов производства, лик-
видации дублирующих структурных подразделений, 
упрощение системы управления производством, соз-
дание конкурентоспособной продукции и развития 
приоритетного положения компании "ФЭД" на миро-
вом рынке агрегатостроения, провести реконструк-
цию и техническое переоснащение предприятий госу-
дарственной собственности, создать новые рабочие 
места и провести обучение персонала (в том числе и 
за рубежом) для работы на новом оборудовании и в 
современных условиях.

Implementation of regional 
pilot project on public-private 

partnership in the field of 
mechanical engineering on the 

basis of PJSC "FED",  
SE KhMP "FED" and SE "KhADB"

FED is the leading company engaged in development, 
production, maintenance and overhaul of units for 
aerospace and general engineering purposes.
The company produces sophisticated precision fuel 
metering equipment, hydraulic actuators, hydraulic 
motors, hydraulic pumps and pumping stations for 
aviation industry and other engineering sectors.
Using the potential of scientific and engineering base 
and working for the future, the company is developing 
mutually beneficial cooperation with aviation companies 
in China, India, Iran, Czech Republic, Southeast Asia, 
Central and South America, North Africa countries.
FED PJSC uses SE "KhMP "FED" and SE "KhADB" capacities 
to fulfil its orders; these enterprises were the part of 
scientific and production association "FED", Corporation 
of state-owned enterprises "FED" and Scientific and 
Production Corporation "FED".
These enterprises operate in a single technological cycle, 
and all programs are funded by FED PJSC.

 International experience shows that in order to increase 
the efficiency of existing assets and reduce costs 
special measures are being taken for restructuring and 
optimization of production facilities and other fixed 
assets in the aerospace sector. Work on preparation of 
programs for innovative development of joint-stock 
companies with state participation, state corporations 
and state unitary enterprises is organized. Examples of 
such activities include: use of enterprises of the aerospace 
association in Canada to develop joint programs with 
military departments, creation of specialized technology 
parks in Europe to implement advanced technologies in 
aviation sector, as well as active involvement of private 
capital to carry out certain tasks, such as creation of a 
spacecraft in the USA by private companies Orbital 
Science Corporation and SpaceX on NASA instructions 
of. China has developed a corporation on the basis of 
enterprises from the Ministry of Aviation Industry – 
AVIC, which includes more than 200 companies, research 
institutions, specialized companies.
July 1, 2010 was adopted the Law of Ukraine No. 2404-VI 
"On the implementation of public-private partnership", 
which defines organizational and legal bases of 
interaction of the state with private partners on the 
basis of public-private partnership. Main prerequisites 
for implementation of regional pilot PPP project on the 
basis of PJSC "FED", SE KhMP "FED" and SE "KhADB" (the 
projects has been supported by the Kharkiv Regional 
State Administration and the Cabinet of Ministers of 
Ukraine) are:

• Companies are legal entities and carry out their own 
balance sheets, have their own structures, but operate 
on the same market; that is highly inefficient under 
the conditions of cooperation.

• None of the existing plants does not meet the 
requirements that apply to aircraft manufacturers. 
According to the EASA standard, the supplier of 
aircraft equipment must be able to develop, produce, 
repair and maintain aircraft.

• The form of existence of SE "KhADB" and SE "KhMP 
"FED" is economically inefficient and unsustainable In 
present conditions, and very influenced by negative 
external factors.

World aviation industry has faced a great number of 
mergers and acquisitions over the last 10 years to 
reach the greater level of competitiveness; that can also 
be a powerful proof-point in favor of public-private 
partnership.
This will give the opportunity to combine industrial, 
intellectual and financial resources of companies in order 
to increase production volumes, eliminate duplicate 
departments, simplify production control system, 
manufacture competitive products and become a leader 
on the world aerospace market.
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В'ячеслав Овечкін
Старший юрист, Інфраструктура, Банківська та 

Фінансова практика, CMS Cameron McKenna LLC 

В’ячеслав має значний досвід роботи в банківських 
та фінансових транзакціях та в галузі корпоративного 
права. Він надає юридичні консультації багатьом між-
народним банкам та іншим клієнтам, зайнятих у різних 
сферах української економіки, зокрема, сільському 
господарстві, IT, енергетиці та будівництві. В’ячеслав 
залучений до реалізації ряду інфраструктурних прое-
ктів в Україні, в тому числі до будівництва терміналу 
перевалки зерна на території Одеського морського 
порту.

Адреса: вул. Володимирська 38, 6-й поверх 
м. Київ, 01030, Україна 
Тел.: +38 (044) 391-33-77 
Факс: +38 (044) 391-33-88 
E-mail: vyacheslav.ovechkin@cms-cmck.com 
www.cms-cmck.com 

Вячеслав Овечкин
Старший юрист, Инфраструктура, Банковская и 

Финансовая практика, CMS Cameron McKenna LLC 

Вячеслав имеет значительный опыт работы в бан-
ковских и финансовых транзакциях и в сфере кор-
поративного права. Он предоставляет юридические 
консультации международным банкам и другим 
международным клиентам, занятым в разных сферах 
украинской экономики, в частности, сельском хозяй-
стве, IT, энергетике и строительстве. Вячеслав вовле-
чен в реализацию ряда инфраструктурных проектов 
в Украине, в том числе в строительство терминала 
перевалки зерна на территории Одесского морского 
порта.

Адрес: вул. Владимирская 38, 6-й этаж 
г. Киев, 01030, Украина 
Тел.: +38 (044) 391-33-77 
Факс: +38 (044) 391-33-88 
E-mail: vyacheslav.ovechkin@cms-cmck.com 
www.cms-cmck.com 

Vyacheslav Ovechkin
Senior Associate, Infrastructure, Banking & Finance, 

CMS Cameron McKenna LLC 

Vyacheslav has extensive experience in banking and 
finance transactions as well as corporate law. Vyacheslav 
advises a range of international banks and other clients in 
various sectors of the Ukrainian economy, including agri-
culture, IT, energy and construction. Vyacheslav is actively 
involved in implementation of the infrastructure projects 
in Ukraine, including construction of a grain trans-ship-
ment terminal in the Odesa Sea Port.

Address: 6th Floor, 38 Volodymyrska St.  
Kyiv, 01030, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 391-33-77 
Fax: +38 (044) 391-33-88 
vyacheslav.ovechkin@cms-cmck.com  
www.cms-cmck.com
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Юлія Ковалів
Перший заступник Міністра  

економічного розвитку і торгівлі України

Перед своїм призначенням у червні 2015 року, Юлія 
Ковалів працювала над демонополізацією газового 
ринку у складі Національної комісії регулювання енер-
гетики. Серед досягнень – прийняття закону України 
"Про ринок природного газу", який спрямований на 
лібералізацію однієї з найважливіших для економіки 
галузей. 
Юлія Ковалів отримала економічну освіту в Києво-
Могилянській академії, закінчила факультет управ-
ління соціальним розвитком у Національній академії 
державного управління при Президентові України, а 
також пройшла навчання за програмою Гарвардської 
школи державного управління імені Джона Ф. Кеннеді. 
До її нинішніх обов'язків входить антимонопольна 
реформа, стратегічне планування і прогнозування, а 
також залучення інвестицій в Україну.

Адреса: вул. М. Грушевського, 12/2  
м. Київ, 01008, Україна,  
Тел.: +38 (044) 253-93-94 
Факс: +38 (044 )226-31-81 
E-mail: meconomy@me.gov.ua, pm@me.gov.ua 
www.me.gov.ua 

Юлия Ковалив
Первый заместитель Министра  

экономического развития и торговли Украины

Перед своим назначением в июне 2015 года, Юлия 
Ковалив работала над демонополизацией газового 
рынка в составе Национальной комиссии регулирова-
ния энергетики. Среди достижений – принятие закона 
Украины "О рынке природного газа", который направ-
лен на либерализацию одной из самых важных для 
экономики отраслей. 
Юлия Ковалив получила экономическое образование 
в Киево-Могилянской академии, закончила факультет 
управления социальным развитием в Национальной 
академии государственного управления при Пре-
зиденте Украины, а также прошла обучение по про-
грамме Гарвардской школы государственного управ-
ления имени Джона Ф. Кеннеди. 
В её нынешние обязанности входит антимонопольная 
реформа, стратегическое планирование и прогнози-
рование, а также привлечение инвестиций в Украину.

Адрес: ул. М. Грушевского, 12/2  
г. Киев, 01008, Украина,  
Тел.: +38 (044) 253-93-94 
Факс: +38 (044 )226-31-81 
E-mail: meconomy@me.gov.ua, pm@me.gov.ua 
www.me.gov.ua 

Yulia Kovaliv
First Deputy Minister  

of Economic Development and Trade of Ukraine

Prior to her appointment in June 2015, Ms. Kovaliv worked 
on demonopolization of the gas market as a member of 
the National Commission on Energy Regulations. Her 
biggest achievement was the adoption of a law "On the 
Natural Gas Market", which aimed at liberalizing one of 
the most important sectors of the national economy.
Yulia Kovaliv holds a degree in economic theory from the 
Kyiv-Mohyla Academy, a degree in social development 
from the National Academy of Public Administration 
under the President of Ukraine and completed a Harvard 
Kennedy School of Government program. 
Her current responsibilities include the antimonopoly 
reform, strategic planning and forecasting, attracting 
investments into Ukraine.

Adress: 12/2, Grushevskogo St. 
Kyiv, 01008, Ukraine,  
Tel.: +38 (044) 253-93-94 
Fax: +38 (044 )226-31-81 
E-mail: meconomy@me.gov.ua, pm@me.gov.ua 
www.me.gov.ua
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Олег Дерев’янко 
Заступник Міністра освіти і науки України –  

керівник апарату

Народився 31 березня 1975 року в м. Шостка Сумської 
області, там же в 1992 році закінчив СШ № 11.
У 1997 році закінчив з відзнакою Інститут міжнарод-
них відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за спеціальністю міжнародні 
економічні відносини, а також референт-перекладач 
німецької мови.
З 1997–2001 рр. – навчання в аспірантурі ІМВ КНУ  
імені Т. Шевченка. У 2001 році захистив дисертацію і 
отримав вчений ступінь кандидата економічних наук.
У 2002 році вступив на заочне, модульне навчання 
до Університету Ворвік (The Warwick University), Вели-
кобританія, який закінчив у 2007 році та отримав 
диплом другої вищої освіти за спеціальністю "Ділове 
адміністрування".
У 1993 році працював за сумісництвом консультантом 
з міжнародного права у Національному космічному 
агентстві України.
З 1994–2015 рр. працював в різних галузях, здійсню-
ючи керівництво виробничими і сервісними підпри-
ємствами, а також, інвестиційними проектами, прое-
ктами впровадження організаційних змін, створення 
і розвитку стартапів. Також, з 2001–2015 рр. в якості 
фізичної особи-підприємця здійснював консалтин-
гову діяльність і проводив навчання для власників 
бізнесу і топ-менеджерів зі стратегічного та антикри-
зового менеджменту, управління змінами, розвитку 
бізнесу, організаційного та особистісного розвитку. 
Громадський і культурний діяч. Співорганізатор і учас-
ник багатьох освітніх і культурних проектів та ініціатив. 
Співзасновник і член організаційного комітету Київ-
ського міжнародного музичного фестивалю і конкурсу 
піаністів-аматорів "Каштановий рояль", також був спів-
автором і співорганізатором молодіжної просвітниць-
кої ініціативи ЗС – "Спільнота свідомого спілкування".

Адреса: пр. Перемоги, 10 
м. Київ, 01135, Україна 
Тел.: +38 (044) 481-32-21, 481-47-96 
E-mail: ministry@mon.gov.ua 
www.mon.gov.ua

Олег Деревянко
Заместитель Министра образования и науки 

Украины – руководитель аппарата

Родился 31 марта 1975 в г. Шостка Сумской области, 
там же в 1992 году окончил СШ № 11.
В 1997 году закончил с отличием Институт междуна-
родных отношений Киевского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко по специальности 
международные экономические отношения, а также 
референт-переводчик немецкого языка.
С 1997-2001 гг. – Обучение в аспирантуре ИМО КНУ 
имени Т. Шевченко. В 2001 году защитил диссерта-
цию и получил ученую степень кандидата экономи-
ческих наук.
В 2002 году поступил на заочное, модульное обучение 
в Университет Уорвик (The Warwick University), Вели-
кобритания, который закончил в 2007 году и получил 
диплом второго высшего образования по специаль-
ности "Деловое администрирование".
В 1993 году работал по совместительству консультан-
том по международному праву в Национальном кос-
мическом агентстве Украины.
С 1994-2015 гг. Работал в различных отраслях, осу-
ществляя руководство производственными и сер-
висными предприятиями, а также инвестиционными 
проектами, проектами внедрения организационных 
изменений, создания и развития стартапов. Также, с 
2001-2015 гг. В качестве физического лица-предпри-
нимателя осуществлял консалтинговую деятельность 
и проводил обучение для владельцев бизнеса и топ-
менеджеров по стратегическому и антикризисного 
менеджмента, управления изменениями, развития 
бизнеса, организационного и личностного развития.
Общественный и культурный деятель. Соорганизатор 
и участник многих образовательных и культурных 
проектов и инициатив. Соучредитель и член организа-
ционного комитета Киевского международного музы-
кального фестиваля и конкурса пианистов-любителей 
"Каштановый рояль", также был соавтором и соорга-
низатором молодежной просветительской инициа-
тивы 3С – "Сообщество сознательного общения".

Адрес: пр. Победы, 10 
г. Киев, 01135, Украина 
Тел.: +38 (044) 481-32-21, 481-47-96 
E-mail: ministry@mon.gov.ua 
www.mon.gov.ua 
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Oleg Derevianko 
Deputy Minister of Education and Science  

of Ukraine – Chief of Staff

Oleg Derevianko was born in 1975 in Shostka,  
Sumy Region. 
Before joining Ukrainian government he used to be busi-
ness and social entrepreneur, general manager and 
board member with 20 years of experience focused 
on general and project management, management of 
change, business and organizational development and 
transformation in diverse industries – professional ser-
vices, real estate development, construction, e-com-
merce, IT system integration, restaurant business, food 
processing and food retail.
Oleg Derevianko is the co-founder and member of the 
Board of Trustees of 3C: Community for Conscious Com-
munication educational initiative for young leaders; he 
also used to be a member of the Coordination Council of 
the Aspen Ukraine Initiative in 2013/2014 and 2014/2015. 
He is also a co-founder and Head of the Board of Trust-
ees of Chestnut Piano Music Festival & Amateur Compe-
tition. He received his Master’s Degree in International 
Economics in 1997 from the Institute of International 
Relations at Kyiv National Taras Shevchenko University. 
In 2001 he received a PhD in Economic Policy, also from 
Kyiv National Taras Shevchenko University. Additionally, 
Oleg Derevianko holds a Postgraduate diploma in Busi-
ness Administration from Warwick University. 

Address: 10, Peremogy Ave. 
Kyiv, 01135, Ukraine 
Tel.: +38 (044) 481-32-21, 481-47-96 
E-mail: ministry@mon.gov.ua 
www.mon.gov.ua
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Ерік Блайх
Керівник Проекту USAID АгроІнвест

Пан Ерік Блайх є керівником Проекту USAID "Агро-
Інвест". Він має дев‘ятирічний досвід роботи у сфері 
консалтингу з питань державного управління, керів-
ництва та розвитку персоналу, а також керівництва 
проектами різних напрямів, які здійснювалися в 
Україні, Румунії, Молдові, Боснії і Герцеговині та Індо-
незії за фінансування Агентства Сполучених Штатів 
Америки з міжнародного розвитку (USAID).
Перш ніж приєднатися до компанії "Кімонікс Інтер-
нешнл Інк.", пан Блайх працював у Корпусі миру США у 
Румунії. У Корпусі миру пан Блайх розробив та прово-
див навчання з розвитку технічних навичок для добро-
вольців Корпусу миру на основі підходу зазначеної 
організації до розробки та управління програмами, 
залучення коштів та інтеграції представників різних 
культур. Окрім цього, він розробив та керував Націо-
нальною програмою тренінгів для тренерів з питань 
ВІЛ/СНІД, що фінансувалась USAID у рамках Надзви-
чайного плану Президента США з надання допомоги у 
боротьбі зі СНІД (PEPFAR). 
Пан Блайх має ступінь бакалавра в галузі права та 
суспільних наук (Університет Пердю), ступінь магістра 
в галузі управління (Університет Індіани). Він також 
пройшов курс навчання з медіації при розв’язанні 
конфліктів і вирішенні спорів (юридичний факультет 
Університету Індіани). 

Адреса: вул. Володимирська, 4, 2-й поверх 
м. Київ, 01001, Україна 
Тел./факс: +38 (044) 232-97-55 
www.agroinvest.org.ua 

Эрик Блайх
 Руководитель Проекта USAID "АгроИнвест"

Господин Эрик Блайх является руководителем Про-
екта USAID "АгроИнвест". Он имеет девятилетний 
опыт работы в сфере консалтинга по вопросам госу-
дарственного управления, руководства и развития 

персонала, а также руководства проектами разных 
направлений, которые осуществлялись в Украине, 
Румынии, Молдове, Боснии и Герцеговине и Индо-
незии при финансовой поддержке Агентства США по 
международному развитию (USAID). 
Прежде чем присоединиться к компании "Кимоникс 
Интернешнл Инк.", господин Блайх работал в Корпусе 
мира США в Румынии. В Корпусе мира господин Блайх 
разработал и проводил обучение по развитию техни-
ческих навыков для добровольцев Корпуса мира на 
основе подхода указанной организации к разработке 
и управлению программами, привлечению средств 
и интеграции представителей разных культур. Кроме 
этого, он разработал и руководил Национальной про-
граммой тренингов для тренеров по вопросам ВИЧ/
СПИД, которая финансировалась USAID в рамках 
Чрезвычайного плана Президента США по оказанию 
помощи в борьбе со СПИДом (PEPFAR). 
Господин Блайх имеет степень бакалавра в области 
права и общественных наук (Университет Пердю), 
степень магистра в области управления (Университет 
Индианы). Он также прошел курс обучения по меди-
ации при разрешении конфликтов и разрешении спо-
ров (юридический факультет Университета Индианы). 

Адрес: ул. Владимирская, 4, 2-й этаж 
г. Киев, 01001, Украина 
Тел./факс: +38 (044) 232-97-55 
www.agroinvest.org.ua 

Eric Bleich 
Chief of Party of USAID AgroInvest Project

Eric Bleich is a highly motivated and flexible project 
management and operations specialist with nine years 
of progressive experience in government consulting, 
team management,staff development, and experience 
managing United States Agency for International Devel-
opment (USAID) projects in Ukraine, Romania, Moldova, 
Bosnia & Herzegovina, and Indonesia across a variety of 
technical areas. 
Prior to joining Chemonics International, Mr. Bleich worked 
for the United States Peace Corps, in Romania where he 
designed and facilitated technical skills training sessions 
for Peace Corps Volunteers based on the organization’s 
approach to development in the domains of program 
design and management, fundraising, and cross-cultural 
integration. He additionally designed and managed a 
national USAID/PEPFAR funded HIV/AIDS training of train-
ers program for host country health and governmental 
counterparts throughout urban and rural Romania. 
Mr. Bleich holds a Bachelor’s degree in Law & Society 
from Purdue University, Master’s degree in Manage-
ment from Indiana University and a Certificate in Con-
flict Mediation and Dispute Resolution form the Indiana 
University School of Law. 

Address: 4, Volodymyrska St., 2nd Floor 
Kyiv, 01001, Ukraine 
Tel./Fax: +38 (044) 232-97-55 
www.agroinvest.org.ua
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Олександр Греховодов
Генеральний директор ТОВ "Котлотурбопром" 

віце-президент корпорації "Маст-Іпра"

Олександр Миколайович має 30-річний стаж роботи. 
В 1985 році почав працювати слюсарем-збиральни-
ком на виробництві підприємства "Комунар". З 1991 
року пройшов шлях від менеджеру з продажу торгі-
вельної компанії до керівника інжинірингово-вироб-
ничого підприємства ТОВ "Котлотурбопром", який 
володіє найбільшим Котельним заводом в Україні.
Громадянство: Україна.
Місце народження: с. Ракитне Белгородської області.
Освіта: повна вища, Харківський державний еконо-
мічний університет у 1994р., інженер-організатор 
виробництва.
Нагороди, почесні звання: Почесна грамота Харків-
ської обласної державної адміністрації за активну 
участь у діяльності Харківської обласної спілки ветера-
нів Афганістану, Почесна грамота Харківської обласної 
державної адміністрації за активну громадську діяль-
ність, вагомий особистий внесок у військово-патріо-
тичне виховання молоді та з нагоди Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав;
Державні нагороди України: грамота Верховної Ради 
України за заслуги перед Українським народом, 10 
лютого 2004 року №128.

Адреса: вул. Гуданова, 9/11 
м. Харків, 61024, Україна  
Тел. :+38 (057) 714-02-26 
www.must-ipra.com 
 

Александр Греховодов 
Генеральный директор ООО "Котлотурбопром" 

вице-президент корпорации "Маст-Ипра"

Александр Николаевич имеет 30-летний опыт работы. 
В 1985 году пошел работать слесарем-сборщиком на 

производственное предприятие "Коммунар", г. Харь-
ков. С 1991 года прошел трудовой путь от менеджера 
по продажам в торговой компании доруководителя 
инжинирингово-производственного предприятия 
ООО "Котлотурбопром", которое владеет крупней-
шим Котельным заводом в Украине.
Гражданство: Украина.
Место рождения: с. Ракитное Белгородской области.
Образование: полное высшее, Харьковский государ-
ственный экономический университет, в 1994 г., инже-
нер-организатор производства.
Награды, заслуженные звания: Почетная грамота 
Харьковской областной государственной администра-
ции за активное участие в деятельности Харьковского 
областного союза ветеранов Афганистана, Почетная 
грамота Харьковской областной государственной 
администрации за активную общественную деятель-
ность, значимый личный вклад в военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи и по поводу Дня чество-
вания учатсников боевых действий на территории 
других государств.
Государственные награды Украины:грамота Верхов-
ного Совета Украины за заслуги перед Украинским 
народом, 10 февраля 2004 года, № 128.

Адрес: ул. Гуданова, 9/11 
г. Харьков, 61024, Украина 
Тел. +38 (057) 714-02-26 
www.must-ipra.com

Oleksandr Grekhovodov
General Director of Kotloturboprom LLC 

Vice-President of MUST-IPRA Corporation

Mr. Grekhovodov has 30-year experience of work. In 
1985 he started working as fitter at production enter-
prise "Komunar". Since 1991 went all the way from sales 
manager of Trade Company and up to Director of Engi-
neering and Production company Kotloturboprom LLC 
which owns the biggest Boiler manufacturing plant in 
Ukraine. 
Citizenship: Ukraine.
Place of birth: Rakytne village, Belgorod region.
Education: higher education, 1994 – Kharkiv State Eco-
nomic University, production engineer.
Awards and honors: Certificate of Honor of Kharkiv 
Regional State Administration for active participation in 
the activities of the Kharkiv Regional Union of Veterans 
of Afghanistan, Certificate of Honor of Kharkiv Regional 
State Administration for active social work, significant 
contribution to the military-patriotic education of youth 
and on the Day of honoring of participants in military 
operations in other countries.
State awards of Ukraine and date of issue: Diploma of 
Merit to the Ukrainian people from Verkhovna Rada of 
Ukraine № 128 dated February 10, 2004.

Adress: 9/11, Gudanova St.  
Kharkiv, 61024, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 714-02-26 
www.must-ipra.com
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Экологически чистые 
технологии использования 
угольных и альтернативных 

топлив как основа устойчивого 
развития энергетики и 

энергобезопасности Украины
Устойчивое и эффективное развитие украинской эко-
номики в целом и энергетики как ее базовой отрасли, 
возможно при максимальном замещении потребле-
ния импортируемых энергоносителей и ориентации на 
отечественный рынок дешевых энергетических топлив.
Основным энергетическим топливом в Украине 
является уголь, составляющий 94,5% запасов ископа-
емых топлив (для сравнения: нефть 2%, природный газ 
3,5%) и являющийся самым дешевым энергетическим 
топливом на рынке Украины. Использование угля и 
значительного потенциала альтернативных топлив 
(таких как различные виды биомассы и твердые быто-
вые отходы), позволит обеспечить максимальное 
замещение потребления импортируемого природного 
газа в коммунальной сфере и энергетике Украины.
Широкое вовлечение в топливно-энергетический 
баланс твердых угольных и альтернативных топлив 
возможно осуществить только с применением веду-
щих мировых, коммерчески успешных и энергоэф-
фективных технологий, отвечающих современным 
жестким экологическим требованиям. Для устранения 
не только энергетической, но и технологической зави-
симости (связанной с зарубежными поставками обо-
рудования, работ, услуг и дальнейшего сервисного 
обслуживания) внедряемые технологии должны иметь 
максимальную долю украинского происхождения.
Технологии, отвечающие данным требованиям, 
доступны в Украине уже сегодня. 
Корпорация "Маст-Ипра" (г. Харьков) на протяжении 
20 лет является партнером американской компании 
"Babcock & Wilcox" (B&W) в Украине. "B&W" является 
мировым лидером в котлостроении, в том числе по 
технологиям циркулирующего кипящего слоя, энерге-
тического использования различных видов биомассы 
и твердых бытовых отходов.
Харьковская компания ООО "Котлотурбопром" (вхо-
дит в корпорацию "Маст-Ипра") владеет Лицензией 
"B&W" на проектирование, изготовление и поставку 
котлов по инновационной экологически чистой тех-
нологии циркулирующего кипящего слоя с внутри-
топочной рециркуляцией (ВР-ЦКС) на территории 
Украины и стран СНГ.
Технология ВР-ЦКС является наиболее подходящей 
для сжигания углей украинских месторождений (в т.ч. 
высокозольных, ухудшенного качества), нефтяного 
кокса, шламов и отходов углеобогащения и, по срав-
нению с другими используемыми коммерческими 
технологиями сжигания твердых топлив, характеризу-
ется наименьшими капитальными затратами и эксплу-
атационными расходами для достижения европей-
ских нормативных экологических показателей.
В 2014 г., после обследования ряда украинских ТЭЦ, 
компанией ООО "Котлотурбопром" совместно с 

"B&W", украинскими ТЭЦ и Министерством энерге-
тики и угольной промышленности Украины была раз-
работана и представлена в Минэнерго Украины про-
грамма по переводу украинских ТЭЦ с газа на уголь по 
экологически чистой технологии ВР-ЦКС "B&W".
Для максимального замещения потребления при-
родного газа программой предполагается внедрить 
27 котлоагрегатов ВР-ЦКС для 21 украинской ТЭЦ. 
Эквивалентная установленная мощность замещае-
мого оборудования при этом составит 2,81 ГВт, объем 
инвестиций – порядка US $2,5 млрд. Объем замещае-
мого природного газа составит 2,15 млрд. куб.м. еже-
годно. Срок окупаемости проектов составит 3,7 – 4,9 
лет. Переход с газа на использование более дешевого 
угольного топлива позволит снизить себестоимость 
вырабатываемой тепловой и электрической энергии 
на ТЭЦ более чем в 2,4 раза.
Для привлечения инвестиций для реализации про-
граммы необходимо выполнение банковских ТЭО. С 
целью снижения временных, ресурсных и финансо-
вых затрат, предполагается выполнение унифициро-
ванных ТЭО, в которые затем могут вноситься коррек-
тировки с учетом специфики конкретной ТЭЦ. 
Для возможности привлечения иностранных инвести-
ции в размере US $2500 млн, необходимы инвестиции 
с украинской стороны в размере порядка US $1 млн на 
выполнение унифицированных ТЭО.
Реализация проектов строительства новых и рекон-
струкций существующих энергетических объектов 
может быть выполнена силами украинских инжини-
ринговых, специализированных проектных, строи-
тельно-монтажных и энергомашиностроительных 
предприятий, с обеспечением максимальной доли 
украинских поставок. Комплексный подход при реа-
лизации проектов в энергетике может обеспечить 
уникальный консорциум, объединяющий харьковских 
производителей котельного оборудования
(ООО "Котлотурбопром"), турбинного оборудования 
(ПАО "Турбоатом"), генераторов
(ГП "Электротяжмаш"), вспомогательного оборудова-
ния и трубопроводов "ТММ Энергобуд".
В условиях грядущей либерализации энергетического 
рынка Украины и конкурентного ценообразования на 
тепловую и электрическую энергию, а также ужесто-
чения экологических требований, проекты в энерге-
тике могут быть окупаемыми, высокорентабельными 
и гарантированно востребованными в долгосрочной 
перспективе только в том случае, если они будут ори-
ентированы на передовые, коммерчески успешные 
экологически чистые технологии и дешевые местные 
виды топлив.
Долгие годы в Украине бизнес в энергетике строился 
на торговле газом. Сегодня газовый пузырь лопнул. 
Масштабность, социальную и экономическую важ-
ность предстоящих реформ в энергетике Украины 
трудно переоценить. Мы призываем инвесторов при-
нять участие в реальном реформировании энергетики 
Украины и совместными усилиями строить бизнес на 
созидании социально важных и действительно и оку-
паемых проектов.
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Створення спільного виробництва малолітражного 
автомобільного дизеля потужністю 100–175 к.с. 

"Слобожанський дизель"

Створення Міжнародного центру  
ядерної медицини

Створення Міжнародного центру трансферу 
технологій "Інтегро"

Високотехнологічний комплекс виробництва  
синтетичного моторного палива з вугілля

Створення Дата центру для забезпечення роботи 
системи електронного урядування Харківської 

області та інтеграції освітнього простору регіону з 
міжнародними системами дистанційного навчання

Будівництво комплексу з переробки твердих 
побутових відходів з системою, збору, утилізації 

полігонного газу та виробництва електричної енергії 
у м. Дергачі Харківської області

Будівництво вітроенергетичної станції  
"Кегичівська" потужністю 52 МВт

Створення підприємства з виробництва 
радіофармпрепаратів (РФП)

Залучення інвестиційного кредиту під гарантії 
Уряду для оновлення модельного ряду продукції 

Харківського державного авіаційного виробничого 
підприємства

Виробництво біоетанолу для забезпечення енерге-
тичної незалежності малих та середніх агропідпри-

ємств південної частини  
Харківської області

Використання біомаси  
у виробництві електроенергії і тепла

Розміщення сонячних фотоелектричних станцій на 
покрівлях житлових будинків в м. Первомайський

Реконструкція та технічне переоснащення об’єктів 
КП "Харківводоканал" за рахунок залучення 

інвестиційного кредиту

Створення індустріального парку "ХТЗ-1" і запуск 
виробництва зернозбиральних комбайнів ХТЗ 3085

Створення сучасного бальнеологічного комплексу 
на базі клінічного санаторію "Березівські мінеральні 
води" на засадах державно-приватного партнерства

Будівництво вапняного заводу

Будівництво сучасного полігону з розміщення твер-
дих побутових відходів та заводу з їх переробки

Харківський авіаційний  
сільськогосподарський комплекс

Створення міжрегіонального житлово-
реабілітаційного комплексу для переселенців  

"Слобожанщина – нова домівка"

Створення в Харківській області Наукового парку 
"Аналітичний центр якості ґрунтів"

Створення малої гідроелектростанції  
на Печенізькому водосховищі 

Будівництво заводу з глибокої переробки олійного 
насіння потужністю 330 тис. т/рік (1000 т/добу)

Launching a joint production of small capacity diesel 
engines with capacities of 100–175 h.p. "Slobozhanskiy 
Diesel"

Creation of the International Center for Nuclear 
Medicine

Creating the International Center for the Technology 
Transfer "Integro"

Hi-Tech facility to produce 
synthetic motor fuel from coal

Founding a Data Center to facilitate electronic system 
of administration in Kharkiv region and integrate 
educational space of the region into one international 
distance education systems

Construction of the processing of municipal solid 
waste with a system of collection, recycling and landfill 
gas power generation in the Derhachi, Kharkiv Region 
Derhachi

Construction of wind-power plant "Kegychivska" 
of 52 MW capacity

Establishment of the enetrpsise on 
radiopharmaceutical (RPh) production

Attracting investment loan guaranteed  
by the government to update the lineup  
of Kharkiv State Aircraft Manufacturing Company 
products

Production of bioethanol to ensure energy 
independence of small and medium  
agricultural companies in Southern  
part of Kharkiv Region

Using Biomass in Producing  
Electric Power and Heat

Deploying solar photo-electric stations on residential 
buildings’ roofing at Pervomayiskiy town

Reconstruction and technical re-equipment of ME 
"Kharkivvodokanal" objects by attracting  
investment credit

Setting Industrial Park "KhTZ-1"  
and Starting-Up Production of KhTZ 3085 Grain Harvesters

Construction of a balneological (balneol/spa) complex 
on the basis of clinical sanatorium "Berezivski mineral 
water" on the basis of public-private partnership

Construction of Lime Producing Factory

Construction of Modern Landfill to Deploy Solid 
Household Waste and Waste Recycling Facility

Kharkiv Agricultural  
Aviation Complex

Founding interregional housing and  
rehabilitation complex for migrants  
"Slobozhanschina – New Home"

Creation In the Kharkiv region Science Park 
"Analytical Center of soil"

Creation of small hydroelectric power plant  
on Pechenizke reservoir 

Building a plant for deep processing of oil seeds with 
capacity of 330 thousand tons per year (1,000 tons per day)
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Створення спільного виробництва малолітражного автомобільного 
дизеля потужністю 100–175 к.с. "Слобожанський дизель"

◊ Ініціатор проекту
Державне підприємство "Завод імені В.О. Малишева"
◊ Короткий опис проекту
Метою проекту є виробництво малолітражних автомобільних дизельних двигунів потужністю 100–175 к.с. з висо-
ким рівнем паливної економічності, екологічності та надійності.
Для реалізації проекту "Слобожанський дизель" інвесторам і діловим партнерам пропонується створити спільне 
виробництво, в якому внеском державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева" стане передача для цілей 
проекту: конструкторсько-технологічної документації, матеріалів і комплектуючих для виробництва, офісних та 
виробничих приміщень для виконання узгоджених сторонами технологічних операцій, а також забезпечення 
узгоджених сторонами обсягів збуту. Інвесторам і діловим партнерам для організації спільного виробництва 
пропонується взяти на себе: постачання узгоджених сторонами матеріалів і комплектуючих для виробни-
цтва; забезпечення узгоджених сторонами обсягів збуту; фінансування технологічної підготовки виробництва 
і виготовлення пробної партії для проведення випробувань та сертифікації; проведення сертифікації двигунів в 
країнах – потенційних ринках збуту; фінансування виробничої та маркетингової діяльності. 
Реалізація проекту спільного виробництва "Слобожанський дизель" дозволить:

• Забезпечити виробництво двигунів для потреб українських споживачів: Збройних Сил України, Національної 
гвардії України, вітчизняних виробників автобусів категорій М1, М2, М3.

• Забезпечити виробництво двигунів для експорту за кордон.
Водночас розгортання серійного виробництва дизелів єдиного параметричного ряду "Слобожанський дизель" 
дозволить вирішити ще і побіжні задачі, а саме:

• Створити реальні умови для прискореного інноваційного розвитку вітчизняного двигунобудування, гаранту-
ючи забезпечення економічної, енергетичної, транспортної та оборонної безпеки держави.

• Відновити та виконати у рамках Державного оборонного замовлення розробку армійського багатоцільового 
автомобіля підвищеної прохідності "Джип 1,5" та спеціальної розвідувальної машини "СРМ".

• Відродити і розвинути вітчизняний автопром, а саме виробництво власних моделей вантажівок та автобусів 
категорій N1, N2, М2, М3 як найбільш масового імпортозаміщення у галузі машинобудування.

Форма залучення інвестицій: створення нового суб'єкту господарювання.
◊ Стадія підготовки проекту
Завершено коригування робочої конструкторської документації за результатами попередніх (стендових) та 
визначальних (об’єктових) випробувань першого дизеля параметричного ряду, а саме дизеля 4ДТНА1. Докумен-
тації надано літеру "О" та передано ДП "Завод імені В.О. Малишева" для підготовки до виробництва
◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестицій: US$ 7,6 млн 
NPV – US$ 5,1 млн 
PI – 1,8 
IRR – 44,4% 
Дисконтований термін окупності – 3,5 років

Адреса: вул. Плеханівська, 126, м. Харків, 61001 
Тел.: +38 (057) 784-46-65, (050) 327-01-70 
E-mail: sekr_gi@malyshev.kharkov.ua 
www.malyshevplant.com 
Шейко Олександр Іванович, головний інженер



182 Харківська область – інвестиційні пропозиції

Launching a joint production of small capacity diesel engines  
with capacities of 100–175 h.p. "Slobozhanskiy Diesel"

◊ Initiator of the Project
State enterprise "Malyshev Plant"

◊ Project summary
The target of the project is the production of small capacity engines with 100–175 h.p. with a high level of fuel economy, 
environmental friendliness and reliability.
In order to bring the "Slobozhanskiy Diesel" project to life investors and business partners will be offered to establish 
a joint production, to which the State Enterprise "Malyshev Plant" will contribute by providing design and specification 
sheets, materials and constituent parts for the manufacturing process, offices and production rooms for implementing 
technological operations, previously agreed between the parties, and also ensuring the volumes of sales, previously 
agreed between the parties. In order to find a joint production, investors and business partners will be offered to take 
over supplying constituent parts and materials for the manufacture as previously agreed between the parties, ensuring 
volumes of sales, previously agreed between the parties, funding the design of production process and producing a 
pilot lot to conduct tests and certification; getting through certification in potential market countries; funding produc-
tion and marketing.
Realization of the joint project "Slobozhanskiy Diesel" will enable:

• To ensure production of engines to cover needs of Ukrainian consumers: Armed Forces of Ukraine, National Guard 
of Ukraine, national manufacturers of buses of categories М1, М2, М3.

• To ensure manufacturing of engines for export.
• At the same time starting a serial production of diesel engines of single parameters series "Slobozhanskiy Diesel" 

will also help to solve the following accompanying tasks:
• To create real conditions for fast and modern innovative development of the national engine production, and also 

provide economic, energy and transport security of the state.
• To recommence and complete the state defensive order for the development of multitask military vehicle of high 

mobility "Jeep-1.5" and special intelligence vehicle "SIV". 
• To recommence and develop national automotive industry, namely Ukrainian own models of trucks and buses of 

categories N1, N2, М2, М3 as the most extensive import substitution in machinery construction industry.
Form of investment: creation of new business entity.

◊ Stage of project preparation
Making corrections to the working design documentation basing on the results of preliminary testing (bench test) and 
determining testing (Object-based testing) of the first diesel parametric test series, namely diesel 4DTNA1 completed. 
Documentation has received the letter "O" status and was handed over to GP "VO Malyshev Plant" for pre-production

◊ Indicators of the Project
Estimated project cost: US $7.6 mln 
NPV – US $5.1 mln 
PI – 1,8 
IRR – 44,4% 
Discounted payback period – 3.5 years

Address: 126, Plekhanivska St., Kharkiv, 61001 
Tel.: +38 (057) 784-46-65, +38 (050) 327-01-70 
E-mail: sekr_gi@malyshev.kharkov.ua 
www.malyshevplant.com 
Sheiko Oleksandr Ivanovych, Chief Engineer
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Створення Міжнародного центру ядерної медицини

◊ Ініціатор проекту
Харківська обласна рада, Комунальний заклад охорони здоров’я "Харківський обласний клінічний онкологічний 
центр", Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України
◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – використання технологічних, виробничих, лікувальних, освітніх можливостей Харківського регі-
ону для діагностики та лікування онкохворих та виведення галузі ядерної медицини України на рівень світових 
стандартів.
Однією з головних проблем боротьби з онкозахворюваннями в Україні є низький рівень своєчасної діагностики 
на I і II стадіях хвороби, коли лікування є найбільш ефективним. На сьогодні в Україні онкозахворювання в 60% 
випадках діагностуються у III-IV стадіях хвороби. Тому Міжнародний центр ядерної медицини буде забезпечувати 
розвиток двох головних напрямів ядерної медицини: діагностичного та терапевтичного.
Для цього у приміщеннях будівлі №222 (м. Харків, вул. Академічна, 1), які надасть ННЦХФТІ у якості свого внеску 
в реалізацію проекту, буде встановлене обладнання, яке забезпечить надання Харківським обласним клінічним 
онкологічним центром медичних послуг в діагностичному напрямку:

• технецієва томографія;
• ПЕТ томографія;
• томографія на базі ізотопу Cu-67;
• термографічна діагностика онкологічних захворювань;

а також в терапевтичному напрямку:
• променева терапія;
• радіоізотопна терапія на базі ізотопу Йод-131;
• радіоізотопна терапія на базі цисплатину з ізомерною платиною (Платина-195м);
• нейтрона брахітерапія на основі компактного переносного нейтронного прискорювача;
• протонна терапія;
• бор-захватна нейтронна терапія.

Підґрунтям для реалізації проекту є той факт, що за рахунок технічної допомоги з боку США в обсягах понад 
US $50 млн в ННЦ ХФТІ побудовано унікальну ядерну установку: "Джерело нейтронів, засноване на підкритич-
ній збірці, керованій прискорювачем електронів", яка забезпечить проведення досліджень в сфері радіаційного 
матеріалознавства, фізики конденсованого стану речовини, ядерної фізики, нейтронної радіографії, нейтронної 
бор-захватної терапії і виробництві медичних ізотопів.
Форма залучення інвестицій: створення нового суб'єкту господарювання.
◊ Стадія підготовки проекту
Підготовчий етап
◊ Показники проекту
Орієнтовна вартість проекту: US $2383,5 тис.

Єфімова Галина Степанівна, заступник директора КЗОЗ "ХОКОЦ" 
Тел.: +38 (057) 315-11-73, 315-11-71, +38 (050) 657-29-41 
E-mail: yefimova58@gmail.com 
Пугач Сергій Григорович, начальник сектора комерціалізації ННЦ ХФТІ 
Тел.: +38 (057) 335-68-43, +38 (050) 343-88-08 
E-mail: pugach@kipt.kharkov.ua
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Creation of the International Center for Nuclear Medicine

◊ Initiator of the Project
Kharkov Provincial Council, Communal Health Protection Institution "Kharkov Regional Clinical Oncology Center", 
National Science Center "Kharkov Institute of Physics and Technology" of NAS of Ukraine

◊ Project summary
Objective of the project – Using technological, industrial, medical and educational opportunities of the Kharkiv region 
for diagnostics and treatment of cancer as well as introduction of Ukrainian nuclear medicine to the level of world 
standards. A major problem in controlling cancer in Ukraine is a low level of early diagnostics of I and II stages of the 
disease when the treatment is the most effective. Today in Ukraine, in about 60% of cases, cancer diagnostics is carried 
out at III-IV stages. Therefore, the International Center of Nuclear Medicine will provide the development of two major 
directions of nuclear medicine: diagnostic and therapeutic.
To do this, the equipment which allows delivery of medical services by Kharkiv Regional Clinical Oncology Center in 
diagnostic direction will be installed in the premises of the building #222 (Kharkov, 1 Akademichna str.) as the contribu-
tion of NSC KIPT to the project:

• Tc tomography;
• PET imaging;
• tomography based on Cu-67 isotope;
• thermographic diagnostics of cancer;

also in therapeutic direction:
• radiotherapy;
• radioisotope therapy based on Iodine-131 isotope;
• radioisotope therapy based on cisplatin with isomeric platinum (platinum-195m);
• neutron brachytherapy based on the compact portable neutron accelerator;
• proton therapy;
• Boron neutrons capture therapy.

The basis for project implementation is the fact that due to the technical assistance of the US in the amount of more than 
US $50 million, a unique nuclear facility "Neutron source based on subcritical assembly driven by the electron accelera-
tor" was installed. It will provide opportunities for research in the field of radiation material science, condensed matter 
physics, nuclear physics, neutron radiography, boron neutron capture therapy and production of medical isotopes.
Form of investment: creation of new business entity.

◊ Stage of project preparation
Preparatory stage

◊ Indicators of the Project
Estimated project cost: US $2383,5 thousand

Efimova Galina Stepanivna, deputy director of the CHPI "KRCOC" 
Tel.: +38 (057) 315-11-73, 315-11-71, +38 (050) 657-29-41 
E-mail: yefimova58@gmail.com 
Pugach Sergii Grygorovych, Head of sector commercialization KIPT 
Tel.: +38 (057) 335-68-43, +38 (050) 343-88-08 
E-mail: pugach@kipt.kharkov.ua
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Створення Міжнародного центру  
трансферу технологій "Інтегро"

◊ Ініціатор проекту
Публічне акціонерне товариство "ФЕД"

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – створення нових ринкових механізмів трансферу технологій в бізнес і комплексної інфраструктури, 
стимулюючої винахідницьку активність.
Створення Міжнародного центру трансферу технологій "Інтегро" повинне забезпечити подолання наступних 
перешкод на шляху комерціалізації технологій:

• брак технологічного обладнання для прототипування і створення дослідних зразків;
• недостатня маркетингова та інформаційна підтримка;
• відсутність посівного фінансування;
• брак компетенцій в учасників інноваційного процесу зі створення і розвитку малих інноваційних компаній.

В рамках реалізації проекту пропонується один з найбільш ефективних варіантів подолання сформованих про-
блем, що базується на концентрації в одному місці технологічного обладнання та компетенцій з інкубування 
(маркетингової, менеджмент та інформаційної підтримки) малих інноваційних компаній.
Проектом передбачено будівництво офісно-лабораторної будівлі площею 2000 м2 для розміщення всіх елементів 
інфраструктури, необхідної для трансферу технологій та інкубування Start-Up і Spin-Out компаній, а також для 
розміщення представництв міжнародних корпорацій.
До складу Міжнародного центру трансферу технологій "Інтегро" входять: центр прототипування і колективного 
доступу до високотехнологічного обладнання; департамент офісних послуг, бізнес-інкубатор для розміщення 
Start-Up і Spin-Out компаній; департамент патентних досліджень, форсайта і бенчмаркінгу; департамент марке-
тингу інноваційних проектів. На території "Інтегро" знаходитимуться також якірні орендарі, що утворять екоси-
стему трансферу технологій: венчурні фонди, бізнес-школи, тощо.
На першому етапі після початку реалізації проекту створення "Інтегро" і до завершення будівництва будівлі МЦТТ 
роботу МЦТТ буде організовано у приміщеннях загальною площею 300 м2, які надасть ПАТ "ФЕД".
Форма залучення інвестицій: створення нового суб'єкту господарювання.

◊ Стадія підготовки проекту
Проектна пропозиція

◊ Показники проекту
Орієнтовна вартість проекту: US $1198,2 тис.

Адреса: вул. Сумська, 132, Харків, 61023 
Тел.: +38 (057) 766-15-07, +38 (050) 323-63-31 
E-mail: gajdukd@ukr.net 
www.fed.ua 
Гудков Олексій Миколайович, менеджер проекту
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Creating the International Center  
for the Technology Transfer "Integro"

◊ Initiator of the Project 
Private Joint Stock Company "FED"

◊ Project summary
The target of the project is to create new market mechanisms of transferring technologies into business and complex 
infrastructures stimulating innovative activities.
Creating ICTT should ensure overcoming the following obstacles on the way of commercializing technologies:

• lack of technological equipment for making prototypes;
• insufficient marketing and informational support;
• lack of seed funding;
• lack of adequate competence of the participants in the innovative process of creating and developing small 

innovative companies.
Within the realization of the project one of the most effective ways to overcome the existing problems is based on the 
concentration of technological equipment and competence in incubation (marketing, management and informational 
support) of small innovative companies in one place.
The project is aimed at establishing the International Center of Technology Transfer "Integro" – a building with labs 
and offices, with the total area of 2000 м2 to accommodate all the facilities of the infrastructure needed for technology 
transfer and incubation of Start-Up and Spin-Out companies, as well as accommodation of the representative offices 
international corporations.
The ICTT "Intergro" includes a center for prototyping and joint access to high-tech equipment, department of office 
services, business incubator for Start-Up and Spin-Out companies; department of patent researches, foresight and 
benchmarking, department of marketing of innovative projects. In addition to that, the territory of "Integro" will also 
accommodate anchor tenants who will also make up the infrastructure of technology transfer (venture capital funds, 
business schools, etc.).
At the first stage after the beginning of the project of ICTT and up to the final stage of the construction the operation 
of ICTT will take place in the premises with the total area of 300 м2, provided by PJSC "FED".
Form of investment: creation of new business entity. 

◊ Stage of project preparation
Project proposal stage

◊ Indicators of the Project
The estimated cost of the project: US $1198,2 thousand

Address: 132, Sumska St., Kharkiv, 61023 
Tel.: +38 (057) 766-15-07; +38 (050) 323-63-31 
E-mail: gajdukd@ukr.net 
www.fed.ua 
Gudkov Oleksiy Mykolayevych, Project Manager
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Високотехнологічний комплекс виробництва  
синтетичного моторного палива з вугілля 

◊ Ініціатор проекту
Державне підприємство "Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості"

◊ Короткий опис проекту
Створення в Харківській області промислового комплексу, який буде складатись з трьох заводів синтетичного 
моторного палива. Заводи передбачено побудувати за окремими проектами, що дозволить визначити і прак-
тично опрацювати найбільш оптимальну технологічну схему виробництва для створення інших аналогічних 
об’єктів в Україні і за кордоном.
Одержання синтетичного моторного палива передбачено за технологією гідрогенізаціі кам’яного і бурого вугілля, 
а також за технологією непрямого зрідження кам’яного вугілля за методом Фішера-Тропша. Синтетичне моторне 
паливо є повним аналогом палива, що виробляється з нафтової сировини і за якісними характеристиками суттєво 
перевершує останнє, що робить його більш екологічно чистим.
Сировина:

• кам’яне вугілля Львівсько-Волинського вугільного басейну;
• буре вугілля Ново-Дмитрівського родовища (Барвінківський район Харківської області).

Обсяг переробки основних видів сировини:
• кам’яне вугілля – 1100 тис. т/рік;
• буре вугілля – 3000 тис. т/рік.

Випуск основних товарних продуктів:
• бензин автомобільний – 494,06 тис. т/рік;
• дизельне паливо – 508,54 тис. т/рік.

Форма залучення інвестицій: прямі іноземні інвестиції або кредитні ресурси.

◊ Стадія підготовки проекту
Бізнес-план

◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестицій для реалізації проекту: US $2,2 млрд
Строк окупності – 2,6 років

Адреса: вул. Сумська, 60, м. Харків, 61000 
Тел.: +38 (057) 715-60-42 
www.giprokoks.com 
Федак Сергій Павлович, заступник головного інженера 
Тел.: +38 (057) 719-22-81, 714-39-82, (067) 570-58-83 
E-mail: giprokoks@ic.kharkov.ua
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Hi-Tech facility to produce 
synthetic motor fuel from coal

◊ Initiator of the Project
State enterprise "State Institute for designing enterprises of coke oven and by-product plants"

◊ Project summary
Set an industrial complex in Kharkiv Region consisting of three plants to produce synthetic motor fuel. The plants are to 
be built by separate projects providing for determination and practical implementation of the most optimal technologi-
cal production sequence to create other analogous facilities in Ukraine and aborad. 
Synthetic motor fuel is planned to produce by hardcoal and lignite hydrogenization technology as well as by the tech-
nology of indirect hardcoal liquefaction by Fisher-Tropsh method. Synthetic motor fuel is a full fuel analougue produced 
from crude oil and by its qualitative characteristics it considerably exceeds it, making the synthetic fuel more environ-
mentally friendly. 
Raw materials: 

• Haradcoal from Lviv-Volyn coal basin;
• Lignite from New-Dmytrivka deposit (Barvinkovo district, Kharkov oblast).

Volume of main raw materials reprocessing:
• Hardcoal – 1,100 thousand ton/year;
• Lignite – 3,000 thousand ton/year;

Main products output:
• Motor petrol – 494.06 tousand ton/year;
• Diesel fuel – 508.54 thousand ton/year.

Form of investment: direct foreign investment of loan resources.

◊ Project Development Stage
Business Plan

◊ Indicators of the Project
Total investment volume for the project implementation: US $2.2 bln 
Pay-back period – 2.6 years

Address: 60, Sumska St., Kharkiv, 61000 
Tel.: +38 (057) 715-60-42 
www.giprokoks.com 
Fedak Sergiy Pavlovich, Deputy Chief Engineer 
Tel.: +38 (057) 719-22-81, 714-39-82, (067) 570-58-83 
E-mail: giprokoks@ic.kharkov.ua
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Створення Дата центру для забезпечення роботи  
системи електронного урядування Харківської області  

та інтеграції освітнього простору регіону з міжнародними  
системами дистанційного навчання

◊ Ініціатор проекту
Харківська обласна рада, Обласне комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство "Держпром"

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – побудова у відповідності до вимог законодавства спеціалізованої високозахищеної технічної 
інфраструктури накопичення, обробки і розповсюдження в мережі Інтернет інформації системи електрон-
ного урядування Харківської області; створення репозитарію для збереження навчальних матеріалів вищих 
навчальних закладів регіону і надання доступу до них учасникам систем дистанційного навчання; скорочення 
сукупної вартості володіння IT-інфраструктурою за рахунок перерозподілу навантажень і зниженню витрат на 
адміністрування обчислювальних потужностей; надання можливостей сучасних хмарних технологій для розвитку 
IT-підприємництва.
Створений Дата центр буде використовувати наявні вільні приміщення, які знаходяться на балансі Обласного 
комунального виробничо-експлуатаційного підприємства "Держпром".
У цих приміщеннях буде розміщено наступне обладнання:

• стійки для серверного та телекомунікаційного обладнання;
• система електропостачання, включаючи систему довготривалого безперебійного живлення;
• система клімат-контролю, включаючи систему вентиляції та кондиціювання повітря;
• інтегрована система моніторингу кліматичних параметрів, стану технологічного обладнання та інших 

підсистем;
• система безпеки, що міститиме комплекс відеоспостереження та контролю доступу до Дата центру;
• система автоматичного пожежогасіння.

Для забезпечення надійного доступу до мережі Інтернет Дата центр буде підключено до двох незалежних вузлів 
комутації за допомогою двох окремих оптоволоконних ліній зв'язку.
Після виконання робіт з будівництва технічної інфраструктури і впровадження програмного комплексу Дата 
центр розпочне надання наступних послуг: обслуговування системи електронного урядування Харківської 
області; накопичення навчальних матеріалів і надання доступу до них учасникам систем дистанційного навчання; 
надання віртуальних виділених серверів на замовлення IT-підприємців.
Крім того, в рамках реалізації проекту буде організовано відеозапис навчальних програм вищих навчальних 
закладів регіону і розміщення їх в Дата центрі для використання в системах дистанційного навчання.
Організаційна форма реалізації проекту: державно-приватне партнерство.
Форма залучення інвестицій: створення нового суб'єкта господарювання.

◊ Стадія підготовки проекту
Встановлено експериментальний сервер для моделювання роботи Дата центру

◊ Показники проекту
Орієнтовна вартість проекту: US $0,7 млн

Тел.: +38 (057) 700-40-57, 700-53-11, +38 (067) 576-90-76 
E-mail: shishkoigor@gmail.com 
Шишко Ігор Валерійович, менеджер проекту
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Founding a Data Center to facilitate electronic system of administration 
in Kharkiv Region and integrate educational space of the region  

into one international distance education systems 

◊ Initiator of the Project
Kharkiv State Regional Council, regional municipal production and operational enterprise "Derzhprom"

◊ Project summary
The aim of the project is to construct, in accordance with the current legislation, special high-secured technical infra-
structure of storing, processing and distributing of the information of the electronic system administration of Kharkov 
region via Internet; to create a repository for storing teaching materials of higher educational institutions of the region 
and providing the participants of the systems of distance education with access to them; to reduce total costs of IT infra-
structure at the expense of redistribution of load and reduction of computing facilities administration costs; to provide 
modern cloud technologies for developing IT entrepreneurial activity.
The Data Center will use vacant basement rooms of Derzhprom building of the total area of 200 м2, and also a free area 
of 30 м2 which adjoins the Derzhprom building. In the basement the following equipment will be set:

• Racks for server and telecommunications equipment;
• System of power supply including uninterrupted power supply system;
• System of climate control including air conditioning system and ventilation system;
• Integrated system of monitoring climate parameters, the condition of technological equipment and other subsystems;
• Security system that contains CCTV and access control to the Data Center;
• Automated fire-fighting system.

On the area outside the Derzhprom building, a diesel-generator plant for backup power supply and external parts of 
the air conditioning system will be set.
To provide reliable access to the internet the Data Center will be plugged into two independent switching nodes using 
two separate optical fiber links.
After finishing the construction of technical infrastructure and implementation of the software complex the Data Cen-
ter will start providing the following services: maintenance of the electronic administration system of Kharkov region, 
collecting studying materials and providing the users of distance education systems with access to them; providing IT 
businessmen with individual virtual servers.
Besides in terms of the project there will be organized a filming of the education programs in higher educational institu-
tions of the region and placing them in the Data Center to be used in distance education programs.
Organizational form of the project: a public-private partnership.
Form of investment: creation of new business entity.
◊ Stage of project preparation 
There has been set up an experimental server simulating the operation of the center
◊ Indicators of the Project
The estimated cost of the project: US $0,7 mln

Tel.: +38 (057) 700-40-57, 700-53-11, +38 (067) 576-90-76 
E-mail: shishkoigor@gmail.com 
Shishko Igor Valeriyovych, Project Manager
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Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів 
з системою збору, утилізації полігонного газу та виробництва 

електричної енергії у м. Дергачі Харківської області

◊ Ініціатор проекту
Комунальне підприємство "Муніципальна компанія поводження з відходами" Харківської міської ради

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту:

• забезпечення виробництва електричної енергії за рахунок збирання та утилізації полігон- 
ного газу;

• впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, отримання вторинної сировини та змен-
шення використання природних матеріалів за рахунок повернення у виробництво вторинних матеріалів;

• забезпечити скорочення викидів в атмосферу парникових газів;
• подовження термінів експлуатації полігону ТПВ за рахунок зменшення обсягів захоронення відходів.

Проект базується на впровадженні роздільного збирання ТПВ, їх подальшого сортування та створення системи 
збирання та утилізації полігонного газу з виробництвом електричної енергії.
За рахунок реалізації проекту буде вирішено проблему перевантаження існуючого полігону по захороненню ТПВ. 
Реалізація проекту сприятиме покращенню екологічного стану території навколо існуючого полігону, виклю-
ченню забруднення навколишньої території та підземних водних горизонтів, формуванню екологічної культури 
населення, свідомого відношення до ресурсозбереження та роздільного збору відходів, запровадженню вироб-
ництва та використання відновлюваної електроенергії, зменшенню обсягів використання природних ресурсів за 
рахунок повторного використання у виробництві вторинної сировини та скороченню викидів парникових газів 
у атмосферне повітря.
Форма залучення інвестицій: залучення інвестиційного кредиту.

◊ Стадія підготовки проекту
Підготовка тендерної документації для проведення конкурсних торгів із визначення виконавця робіт

◊ Показники проекту
Виробництво електричної енергії від 14,5 млн КВт*год на рік (1-й рік експлуатації комплексу) до 53,0 млн КВт*год 
на рік (10-й рік експлуатації Комплексу
Отримання вторинної сировини не менш 40 тис. тонн на рік
Скорочення викидів в атмосферу парникових газів від 53 000 тонн екв. СО2 на рік (1-й рік експлуатації комплексу) 
до 194 000 тонн екв. СО2 на рік (10-й рік експлуатації комплексу).
Орієнтовна вартість проекту US $44 000 тис.

Адреса: вул. Гамарника, 17, м. Харків, 61003 
Тел.: +38 (057) 731-24-90, +38 (050) 302-27-04 
E-mail: kp_mkoo_hgs@ukr.net 
Скляров Микола Михайлович, директор  
КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"
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Construction of the processing of municipal solid waste with a system  
of collection, recycling and landfill gas power generation in the Derhachi, 

Kharkiv Region Derhachi 

◊ Initiator of the Project
Municipal company "Municipal waste management company" Kharkov City Council

◊ Project summary
The target of the project is to:

• ensure the production of electricity by collecting and recycling landfill gas;
• implement separate collection of solid waste, extract secondary raw materials and reduce use of natural materials 

due to return to the production of recycled materials;
• provide a reduction in emissions of greenhouse gases;
• extend lifetime of landfills by reducing the volume of waste disposal.

The project is based on the introduction of separate collection of solid waste, further sorting and creating a system of 
collection and utilization of landfill gas electricity generation.
The project will solve the problem of overloading the existing landfill for solid waste disposal. Moreover, the project 
will improve the ecological state of the area around an existing landfill, eliminate pollution of the territory and aquifers, 
form the ecological culture of the population and conscious relation to resource and separate collection, introduce the 
production and use of renewable electricity, and reduce the use of natural resources by reusing in the production of 
secondary raw materials and reduce the emission of greenhouse gases into the atmosphere.
Form of investment: attracting investment loan.

◊ Stage of project preparation 
Preparation of tender documents for tender of determination performer of works

◊ Indicators of the Project
Production of electricity by 14.5 million kWh per year (1st year of operation of the complex) to 53.0 million kWh per year 
(the 10th year of operation of the Set Getting secondary raw materials at least 40 thousand tonnes a year.
Reducing emissions of greenhouse gases by 53 000 tonnes equivalent. CO2 per year (1st year of operation of the com-
plex) to 194 000 tonnes equivalent. CO2 per year (10th year of operation of the complex).
Estimated project cost US $44 000 thousand.

Address: 17, Gamarnika St., Kharkiv, 61003 
Tel.: +38 (057) 731-24-90, +38 (050) 302-27-04 
E-mail: kp_mkoo_hgs@ukr.net 
Mykola Mykhailovych Sklyarov, director of KP "Municipal waste management company"
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Будівництво вітроенергетичної станції "Кегичівська" 
потужністю 52 МВт 

◊ Ініціатор проекту
Регіональний центр міжнародних проектів і програм, холдинг WSB Green Energy GmbH (ФРН)

◊ Короткий опис проекту
Будівництво вітроенергетичного парку в Кегичівському районі Харківської області з метою підвищення рівня 
енергетичної незалежності східної частини Харківської області від Курської АЕС. 
Проект є результатом реалізації програми "Оцінка вітроенергетичного потенціалу Харківської області", що про-
водилась у 2011–2014 рр. Інститутом сталого розвитку, Харківським національним університетом імені В.Н. Кара-
зіна, Дрезденським технологічним університетом та холдингом WSB Green Energy GmbH за підтримки Бундестагу 
Федеративної Республіки Німеччина. 
Проект вітроенергетичної станції "Кегичівська" передбачає будівництво 18 вітрогенераторів Enercon E82 E4/3,000 
kW на північ від смт Кегичівка на землях, що знаходяться у сільськогосподарському обробітку, без зміни типу та 
видів аграрної діяльності. Проектом передбачається підключення генеруючих можливостей до існуючої енерге-
тичної мережі та отримання "зеленого тарифу" (за кошти Уряду Японії, виділені Україні за Кіотським протоколом) 
на постачання електричної енергії.
Форма залучення інвестицій: створення нового суб’єкта господарювання – енергогенеруючої компанії, інвестицій-
ний кредит Європейського Банку Розвитку та Реконструкцій під гарантії холдингу WSB Green Energy GmbH (ФРН).

◊ Стадія підготовки проекту
Розроблена проектно-кошторисна документація

◊ Показники проекту
Загальний об’єм інвестиції: US $14.218 млн 
NPV – US $12.615 млн 
PI – 1.21 
IRR – 20% 
Термін окупності: 5 років

Адреса: площа Свободи, 6, ауд. 6-80 м. Харків, 61022 
Тел./факс: +38 (057) 706-15-44, (066) 15-40-887 
E-mail: dyi@ukr.net 
www.intprog.kh.ua 
Станіслав Ігнатьєв, директор Регіонального центру  
міжнародних проектів та програм 
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Construction of wind-power plant "Kegychivska" 
of 52 MW capacity 

◊ Initiator of the Project
Regional center for international projects and programs, WSB holding Green Energy GmbH (Germany)

◊ Project summary
Construction of wind power park in Kegychivskyi district, Kharkov oblast, to increase energy independence of Kharkov 
oblast eastern part from Kursk NPP, Russia. 
The project is an outcome of implementing the program "Kharkov oblast wind-power potential assessment" con-
ducted in 2011–2014 by the Institute of sustainable development, Kharkov national university named after Karazin, 
Drezden technological university and WSB holding Green Energy GmbH sponsored by Federative Republic of Germany 
Bundestag. 
The project of wind-power plant "Kegychivska" stipulates construction of 18 wind generators Enercon E82 E4/3,000 kW 
east of Kegychivka town on the agriculturally cultivated land without changing the type and kinds of agricultural profile. 
The project stipulates connecting the generating capacities to the available energy network and obtaining "green tariff" 
(at the expense of Japanese government, provided for Ukraine according to Kyoto protocol) to supply electric power. 
Form of investment: setting a new business entity – energy generating company, investment loan from EBRD against the 
guarantees of the WSB holding Green Energy GmbH (Germany).

◊ Project Development Stage
Project-financial documentation has been developed

◊ Indicators of the Project
Total investment volume: US $14.218 mln 
NPV – US $12.615 mln 
PI – 1.21 
IRR – 20% 
Payback period – 5 years

Address: 6, Svobody Square, room 6-80, Kharkiv, 61022 
Tel./Fax: +38 (057) 706-15-44, (066) 15-40-887 
E-mail: dyi@ukr.net 
www.intprog.kh.ua 
Stanislav Ignatiev, Regional Center for International Projects and programs, director
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Створення підприємства з виробництва  
радіофармпрепаратів (РФП)

◊ Ініціатор проекту
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – організація виробництва радіофармпрепаратів для поліпшення якості діагностики та лікування 
соціально значущих захворювань з використанням технологій ядерної медицини.
Суть проекту полягає в організації виробництва для потреб ядерної медицини на базі ядерного та приско-
рювального обладнання Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" наступних 
радіофармпрепаратів:

• виробництво радіофармпрепаратів на основі ізотопів Техніцій-99м для емісійної комп'ютерної томографії;
• виробництво радіофармпрепаратів на основі ізотопу Фтор-18 для позитронно-емісійної томографії; 
• виробництво радіофармпрепаратів на основі Йод-131 для терапії; 
• наукові дослідження та впровадження нових радіофармпрепаратів на основі Cu-67 і Pt-195m.

Форма залучення інвестицій: створення нового суб'єкта господарювання.

◊ Стадія підготовки проекту
Часткова реалізація

◊ Показники проекту
Загальний об’єм інвестицій: US $2,4 млн 
NPV – US $1,0015 млн 
IRR – проект виробництва Тс-99м на базі прискорювача КУТ-30 – 5,2% 
IRR – проект виробництва F-18 на базі циклотрону CV-28 – 7,78%
Термін окупності: 6,5 років – проект виробництва Тс-99м на базі прискорювача КУТ-30; 5 років – проект вироб-
ництва F-18 на базі циклотрону CV-28

Адреса: вул. Академічна, 1, Харків, 61108 
Тел.: +38 (057) 335-53-30 
Факс: +38 (057) 335-16-88 
E-mail: nsc@kipt.kharkov.ua, pugach@kipt.kharkov.ua 
www.kipt.kharkov.ua 
Пугач Сергій Григорович, начальник сектору комерціалізації ННЦ ХФТІ 
Тел.: +38 (057) 335-68-43, (050) 343-88-08



196 Харківська область – інвестиційні пропозиції

Establishment of the enetrpsise  
on radiopharmaceutical (RPh) production 

◊ Initiator of the Project
The National Science Center Kharkiv Institute of Physics and Technology

◊ Project summary
Project Objective – organization of radiopharmaceutical production to improve diagnostics and treatment of socially 
meaningful diseases by using nuclear medicine technologies.
The project is aimed at organizing production of the following radiopharmaceuticals using the nuclear and acceleration 
equipment of the National Science Center Kharkiv Institute of Physics and Technology to satisfy the needs of nuclear 
medicine: 

• production of radiopharmaceuticals based on the isotope Technetium-99m for single photon emission computed 
tomography;

• production of radiopharmaceuticals based on the isotope Fluorine-18 for positron emission tomography;
• production of radiopharmaceuticals based on Iodine-131 for medical treatment;
• Scientific research and implementation of new radiopharmaceuticals based on Cu-67 and Pt-195m.

Form of investment: creation of new business entity.

◊ Stage of project preparation 
Partial implementation

◊ Indicators of the Project
Total investment volume: US $2,4 mln
NPV – US $1,0015 млн
IRR – проект виробництва Тс-99м на базі прискорювача КУТ-30 – 5,2%
IRR – проект виробництва F-18 на базі циклотрону CV-28 – 7,78%
Payback period: 6.5 years – project of Tc-99m-based accelerator Angle-30; 5 years – project of F-18 based on the CV-28 
cyclotron

Address: 1, Akademichna St., Kharkiv, 61108, Ukraine 
Tel.: +38 (057) 335-53-30 
Fax: +38 (057) 335-16-88 
E-mail: nsc@kipt.kharkov.ua, pugach@kipt.kharkov.ua 
www.kipt.kharkov.ua 
Sergiy Pugach, Head of sector commercialization KIPT 
Tel.: +38 (057) 335-68-43, (050) 343-88-08 
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Залучення інвестиційного кредиту під гарантії Уряду  
для оновлення модельного ряду продукції Харківського  

державного авіаційного виробничого підприємства

◊ Ініціатор проекту
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, учасник Державного концерну "Укроборонпром"

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – оновлення модельного ряду продукції та модернізація виробничих потужностей підприємства.
На даний час перед підприємством стоять завдання модернізації продукції з метою найповнішого задоволення 
потреб споживачів авіаційної техніки, розширення номенклатури виробів, що виготовляються та заміни комп-
лектуючих виробів, що постачалися з Російської Федерації.
Основна продукція: 

• легкі транспортні літаки Ан-74 (до 10 тонн вантажу);
• регіональні літаки Ан-140 (до 52 місць);
• дуже легкі літаки ХАЗ-30;
• послуги з навчання персоналу;
• запчастини до літаків та вертольотів.

Напрямки розвитку продуктового ряду:
• модернізація та створення нових модифікацій літаків Ан-74, Ан-140 та ХАЗ-30;
• створення легкого літака на 6-10 місць;
• розширення кооперації в сфері літакобудування з іншими компаніями.

Напрямки розвитку виробничих потужностей:
• впровадження сучасного обладнання та технологій;
• розвиток виробництва з використанням 3D технологій.

Основні ринки збуту: країни Середньої Азії, Північної Африки, близького Сходу, Латинської Америки.
Форма залучення інвестицій: інвестиційний кредит під гарантію Уряду України та Державного концерну 
"Укроборонпром".

◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестицій US $20 млн 
NPV проекту – US $2 млн 
РІ – 0,1 
IRR – 17,5%

Адреса: вул. Сумська, 134, м. Харків 
Тел./факс: +38 (057) 700-34-39 
Е-mail: info@ksamc.com 
www.ksamc.com 
Дагаєв Олександр Миколайович, заступник генерального директора 
Тел.: +38 (057) 707-08-11 
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Attracting investment loan guaranteed  
by the government to update the lineup of Kharkiv  
State Aircraft Manufacturing Company products

◊ Initiator of the Project
Kharkiv State Aviation Production Enterprise, a member of the State Concern "Ukroboronprom"

◊ Project summary
The aim of the project – update a lineup of products and upgrade production capacity.
Currently the company faces the task of modernizing its products to have customersof aviation hardware satisfied; 
expanding the range of products manufactured; and replacing Russian manufactured components.
Main products:

• light transport aircraft An-74 (up to 10 tons of cargo);
• regional aircraft AN-140 (52 seats);
• super light aircraft HAZ-30;
• training services;
• spare parts for airplanes and helicopters.

Areas to dfevelop the product range:
• upgrading and creating new versions of AN-74, AN-140 and HAZ-30;
• creating 6-10 seats light aircraft;
• expanding cooperation in aircraft engineering with other companies.

Areas of production capacities development:
• introduction of modern equipment and technologies;
• production development using 3D technology.

Our main markets: Central Asia, North Africa, Middle East and Latin America.
Form of investment: investment loan guaranteed by the government of Ukraine and by the State Concern 
"Ukroboronprom".

◊ Indicators of the Project
The total investment: US $20 mln 
NPV of the project – US $2 mln 
RI – 0.1 
IRR – 17,5%

Address: 134, Sums'ka St., Kharkiv 
Tel./Fax: +38 (057) 700-34-39 
E-mail: info@ksamc.com 
www.ksamc.com 
Dagayev Alexander, Deputy General Director 
Tel.: +38 (057) 707-08-11
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Виробництво біоетанолу для забезпечення енергетичної 
незалежності малих та середніх агропідприємств  

південної частини Харківської області 

◊ Ініціатор проекту
Регіональний центр міжнародних проектів і програм, Польсько-Українська аграрна асоціація

◊ Короткий опис проекту
Проект спрямований на зменшення енергетичної залежності підприємств, що входять до сільськогосподар-
ського кооперативу, від імпортного дизельного палива. 12 аграрних підприємств із сумарним земельним банком 
в 22,3 тис. га, пропорційно до власних потреб у дизельному паливі, виділили земельні ділянки для вирощування 
енергетичного рапсу. В рамках спільного проекту Програми Розвитку ООН (UNDP) та Глобального екологічного 
фонду (GEF) надано грант (безповортну фінансову допомогу) для закупівлі обладнання для створення першої 
лінії підприємства із виробництва біопалива, використовуючи власну рослинну сировину. Даний проект стане 
пілотним для України із можливою його реплікацією у інших регіонах, використовуючи внутрішні та зовнішні 
інвестиції.
Форма залучення інвестиції: створення нового суб’єкта господарювання – енергогенеруючої компанії, інвести-
ційний кредит Європейського Банку розвитку та реконструкції.

◊ Стадія підготовки проекту
Будівництво (відведення земельної ділянки), отримано грант для запуску першої лінії підприємства

◊ Показники проекту
Загальний об’єм інвестиції: US $0.783 млн
NPV – US $0.578 млн
PI – 1.15
IRR – 20%
Термін окупності: 2,5 роки

Адреса: площа Свободи, 6, ауд. 6-80 м. Харків, 61022 
Тел./факс: (057) 706-15-44, (066) 15-40-887 
E-mail: dyi@ukr.net 
www.intprog.kh.ua 
Станіслав Ігнатьєв, директор Регіонального центру  
міжнародних проектів та програм 



200 Харківська область – інвестиційні пропозиції

Production of bioethanol to ensure  
energy independence of small and medium agricultural  

companies in Southern part of Kharkiv Region 

◊ Initiator of the Project
Regional center for international projects and programs, Polish – Ukrainian agrarian association

◊ Project summary
The project is directed to alleviate energy dependence of companies being part of agricultural cooperative, from 
imported Diesel fuel. 12 agrarian companies with aggregated land bank of 22.3 thousand ha, in proportion to own 
needs in Diesel fuel, have allocated land plots to grow energy-containing rape plant. Within the framework of UNDP 
and GEF the center has received a grant to purchase equipment for setting the first production line to produce biofuel 
using their own plants as raw material. 
The project would become a pilot one for Ukraine with the possibility to spread it in other regions using internal and 
external investments. 
Form of investment: setting a new business entity – energy-generating company; investment loan from EBRD.

◊ Project Development Stage
Construction (land plot allocation), the grant to launch the first production line has been received

◊ Indicators of the Project
The total amount of investment: US $0.783 mln 
NPV – US $0.578 mln 
PI – 1.15 
IRR – 20% 
Payback period – 2.5 years

Address: 6, Svobody Square, room. 6-80, Kharkiv, 61022 
Tel./Fax: (057) 706-15-44, (066) 15-40-887 
E-mail: dyi@ukr.net 
www.intprog.kh.ua 
Stanislav Ignatiev, Regional Center for International Projects and programs, director
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Використання біомаси у виробництві електроенергії і тепла 

◊ Ініціатор проекту
Публічне акціонерне товариство "Турбогаз"

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – енергопостачання та економія за рахунок використання альтернативного палива шляхом спалю-
вання біомаси (соломи зернових культур), заміщення природного газу, що імпортується іншими видами палива 
та енергії. 
Проектом передбачається використання у якості джерела енергії соломи зернових культур, яку будуть надавати 
агропромислові підприємства Харківської області. Проект передбачає будівництво енергетичного комплексу 
потужністю 7,4 МВт для спалювання біомаси з одночасним виробленням електроенергії та тепла. Даний комп-
лекс пропонується побудувати на території Харківської області. Для отримання 7,4 МВт електроенергії потре-
бується спалювання 56 220 тонн тюкованої соломи. Завдяки тому, 2,5 кг соломи вологістю 20% заміняють 1 л 
солярки або 1 м3 природного газу і при спалюванні виробляють 10 кВт*год електроенергії. 
Форма залучення інвестицій: створення спільного підприємства.

◊ Стадія підготовки проекту
Техніко-економічне обгрунтування

◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестицій – US $19,93 млн (розрахунок виконаний станом на 25.03.15)
NPV – US $8,35 млн
PI – 2,4
IRR (%) 24,89%

Адреса: пров. Дубового, 6/4, м. Харків, 61003 
Тел./факс: +38 (057) 715-20-54, (067) 54-65-889 
E-mail: turbogaz@ukr.net 
www.turbogaz.com.ua 
Давиденко Олена Миколаївна, керівник  
Групи реклами і техніко-комерційних пропозицій
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Using Biomass in Producing Electric Power and Heat

◊ Initiator of the Project
Public Joint Stock Company "Turbogaz"

◊ Project summary
Project goal – energy supply and saving at the expense of alternative fuel utilization through combusting biomass (grain 
crops straw), replacing imported natural gas with different fuel and energy types. 
The project stipulates utilizing grain crops straw as energy source to be supplied by Kharkov oblast agricultural compa-
nies. The project plans to build up energy package of 7,4 MW capacity to combust biomass with simultaneous produc-
tion of electric power and heat. The package is proposed to build on Kharkov oblast territory. To generate 7,4 MW of 
electric power it’d be necessary to combust 56,220 tons of bundled straw. Thanks to that 2,5 kg of straw of 20% humidity 
would replace 1 litre of Diesel fuel or 13 of natural gas. At combustion they produce 10 kW/year of electric energy.
Form of investment: Setting a joint venture.

◊ Project Development Stage
Feasibility study

◊ Indicators of the Project
Total investments: US $19,93 mln (the calculation is made as of 03/25/15) 
NPV – US $8,35 mln 
PI – 2,4 
IRR – 24,89%

Address: 6/4, Dubovogo Lane, Kharkiv, 61003 
Tel./Fax: +38 (057) 715-20-54, (067) 54-65-889 
E-mail: turbogaz@ukr.net 
www.turbogaz.com.ua 
Davydenko Olena Mykolaivna, head of promotion & technical-commercial proposals group
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Розміщення сонячних фотоелектричних станцій на покрівлях 
житлових будинків в м. Первомайський

◊ Ініціатор проекту
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОМЕГА ПРОМ ГРУП"

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – використання дахів житлового фонду м. Первомайський для розміщення на них сонячних фото-
електричних станцій, які виробляють електричну енергію. 
Загальна площа покрівель у місті становить орієнтовно 115 тис. м2. При розміщенні на них фотоелектричних 
елементів з’явиться можливість згенерувати біля 11,25 ГВт електричної енергії на рік. Для монтажу дахової 
сонячної фотоелектричної електростанції використовуватимуться металоконструкції модульного типу, які харак-
теризуються мінімальним часом монтажу і не вимагають використання складного допоміжного обладнання 
та інструменту. Підтримуючі металоконструкції виконуються з високоякісних матеріалів, що гарантує великий 
термін їх експлуатації і високу надійність всієї сонячної електростанції. Дахові сонячні фотоелектричні станції не 
шумлять і є екологічно чистим об'єктом генерації енергії – відносяться до виду альтернативних джерел енергії. 
Вони абсолютно безпечні в пожежному та санітарному відношенні, мають естетичний вигляд. Сучасні сонячні 
панелі відрізняються високою ефективністю і довговічністю, яка досягає 25 років. 
Форма залучення інвестицій: створення нового суб'єкта господарювання.

◊ Стадія підготовки проекту
Підготовчий етап

◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестицій: US $5800 тис. 
NPV – $1200 тис. 
IRR – 14,6% 
DRV – 60 міс.

Адреса: вул. Котлова, 115, м. Харків, 61017 
Тел.: +38 (057) 714-29-19 
E-Mail: syrnikov@list.ru 
Сирников Євген Володимирович, директор
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Deploying solar photo-electric stations  
on residential buildings’ roofing at Pervomayiskiy town

◊ Initiator of the Project
Limited Liability Company "PROM OMEGA GROUP"

◊ Project summary
Project aim – using residential buildings’ roofs in Pervomayskiy town to deploy solar photo-electric stations for electric 
power generation. 
Total roofing area in the town – approximately 115,000 m2.
After locating photoelectric elements on the roofing it would be possible to generate 11.25 GW of electric power annually. 
Metal structures would be used to assemble roof solar photo-electric power plant of modular type. It is characterized by 
minimum time required for assembling and do not suppose using complicated supplementary equipment or tooling. 
Supporting metal structures are made of high-quality materials guaranteeing long term of running and high reliability 
of the whole solar power plant. Roof solar photo-electric power plants produce no noise and serve as environmentally 
compatible facilities for energy generation – they also refer to alternative energy sources. They are totally safe with 
regard to sanitary conditions and fire-hazards. They look aesthetically pleasing. Modern solar panels are highly efficient 
and have long service life, up to 25 years. 
Form of investment: creation of new business entity.

◊ Project Development Stage
Preparatory stage

◊ Indicators of the Project
Total investment: US $5,800 thousand 
NPV – $1200 thousand 
IRR – 14,6% 
DRV – 60 months

Address: 115, Kotlova St., Kharkiv, 61017 
Tel.: +38 (057) 714-29-19 
E-Mail: syrnikov@list.ru 
Syrnykov Yevgen Volodymyrovych, Director
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Реконструкція та технічне переоснащення системи  
централізованого водопостачання м. Харкова та групового  

водопостачання населених пунктів Харківської області

◊ Ініціатор проекту
Комунальне підприємство "Харківводоканал"

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – підвищення надійності та якості надання послуг питного водопостачання населенню та іншим 
споживам м. Харкова і Харківської області.
Система централізованого водопостачання включає в себе гідротехнічні споруди та водозабори, очисні споруди, 
насосні станції, водогони, розподільчі мережі, площадки резервуарів чистої води, артезіанські свердловини. У 
зв’язку зі зверхнормативним терміном експлуатації, фізичним і моральним зносом, стратегічно важливі об’єкти 
(мережі, технологічне, електротехнічне обладнання та інш.) потребують комплексної реконструкції та технічного 
переоснащення. В рамках проекту планується:

• впровадження новітніх технологій та устаткування з очищення води та її знезараження;
• заміна основного технологічного та електротехнічного обладнання з встановленням насосного обладнання 

з високим ККД та енергозберігаючого обладнання – перетворювачів частоти обертів, систем плавного  
пуску тощо;

• реконструкція фізично зношених ділянок водогонів та розподільчих мереж;
• відновлення та розвиток системи артезіанського водопроводу м. Харкова.

◊ Стадія підготовки проекту
Розробка документації для реалізації проекту.

◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестиційного кредиту: US $322,5 млн
В тому числі I етап: US $180,0 млн (реконструкція фізично зношених ділянок водогонів і розподільчих мереж 
системи централізованого водопостачання, реконструкція та технічне переоснащення діючих насосних станцій 
системи подачі і розподілу води)

Адреса: вул. Шевченка, 2, м. Харків 61013 
Тел.: +38 (057) 712-15- 21 
Е-mail: korinko@aqua.kharkov.ua 
hkov.kharkov.ua 
Корінько Іван Васильович, генеральний директор
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Reconstruction and technical re-equipment of ME "Kharkivvodokanal" 
objects by attracting investment credit

◊ Initiator of the Project
Public utility "Kharkivvodokanal"

◊ Project summary
The aim of the project – increasing the reliability and quality of drinking water supply services for Kharkiv and Kharkiv 
Region consumers.
Centralized water supply system includes waterworks and intakes, treatment plants, pumping stations, water pipes, 
distribution networks, platforms potable water reservoirs, artesian wells. Due to the excess of normative term of exploi-
tation, physical and moral wear of the equipment the strategically important objects (networks, technology, electrical 
equipment, etc.) require complex reconstruction and technical re-equipment. The project aims at: 

• introduction of new technologies and equipment to clean water and its disinfection;
• replacing the main technological and electrical equipment installation of pumping equipment with high efficiency 

and energy saving equipment – transformers rpm, smooth start systems etc.;
• reconstruction of worn sections of water mains and distribution networks;
• restoration and development of artesian water line in Kharkiv city.

◊ Project Development Stage
Documentation development for project realization

◊ Indicators of the Project
Total investment amount: US $30,0 mln
Including the I Stage: US $180.0 mln (reconstruction of worn-out water supply sites and distribution networks of central-
ized water supply system; reconstruction and technical re-equipment of existing pumping stations of water supply and 
distribution system)

Address: 2, Shevchenko St, Kharkiv, 61013 
Tel.: +38 (057) 712-15- 21 
Е-mail: korinko@aqua.kharkov.ua 
hkov.kharkov.ua 
Korinko Ivan Vasilyovych, General Director
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Створення індустріального парку "ХТЗ-1"  
і запуск виробництва зернозбиральних комбайнів ХТЗ 3085

◊ Ініціатор проекту
ПАТ "Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе"

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – інтенсифікація використання наявних територій та виробничих площ ПАТ "ХТЗ", активізація 
інвестиційної та інноваційної діяльності, формування механізмів ефективного задоволення попиту інвесторів 
на майданчики для розміщення об'єктів промисловості, створення спільних виробництв з партнерами та поста-
чальниками заводу, створення об’єктів логістики й супутнього сервісу та нових робочих місць. 
Загальна площа дослідно-польової бази ПАТ "ХТЗ" становить 161,47 га, з якої для створення індустріального парку 
виділяється 30 га (greenfield) за південно-східною околицею Харкова (Роганська селищна рада, вул. Об’їзна, 1). 
Повну реалізацію проекту індустріального парку "ХТЗ-1" прогнозується завершити до кінця 2018 року при загаль-
ному обсязі інвестицій за чотири роки – до US $10 млн, з яких не менше 75% складуть власні кошти інвесторів 
та ПАТ "ХТЗ". Згідно із розробленою концепцією індустріального парку "ХТЗ-1" його територія розподіляється на 
наступні 3 функціональні зони (сектори):

• Hi-Tech (високих технологій) – 14 га;
• Servicearea (площадка для офісного модуля та приміщень технічного обслуговування) – 4 га;
• Logistics (логістика) – 12 га. 

На території індустріального парку планується розпочати спільне виробництво зернозбиральних комбайнів 
3-6 класів "ХТЗ 3085" (Sampo 3085 Superior). Вже підписано протокол намірів з кампанією SampoRosenltvLtd 
(Фінляндія), за яким компанія "Sampo" зобов’язується передати ноу-хау, необхідну конструкторську, технологічну 
документацію і оснастку та бере на себе відповідальність за технічний супровід проекту і навчання спеціалістів. 
Форма залучення інвестицій: кредит під державні гарантії.

◊ Стадія підготовки проекту
Підготовка пакету документів до подачі в Мінекономіки у вересні 2015 р.

◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестицій до US $10 млн
NPV проекту – US $20,6 млн
РІ – 1,24
IRR – 34%

Адреса: проспект Московський, 275, м. Харків, 61007 
Тел.: +38 (057) 295-77-25 
E-mail: info@xtz.com.ua 
www.xtz.ua 
Лазаренко Ігор Петрович, заступник генерального директора 
Тел.: +38 (0572) 95-77-22, (067) 545-76-29 
E-mail: lazarenko@xtz.com.ua 
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Setting Industrial Park "KhTZ-1"  
and Starting-Up Production of KhTZ 3085 Grain Harvesters

◊ Initiator of the Project
PJSC "Kharkiv Tractor Plant named after S.Ordzhonikidze" (KhTZ)

◊ Project summary
Project aim – intensify usage of the available area and production sites at PJSC KhTZ; promote investment and innovation 
performance; form up mechanisms to efficiently satisfy investors’ demand for deploying production facilities at the 
production sites; set up joint ventures with KhTZ partners and suppliers; set up logistical sites with supplementary 
services and create new jobs. 
The total area of the PJSC KhTZ research-field site is 161.47 ha, of which 30 ha (greenfield) are allocated to set up 
industrial park beyond the south-eastern suburb of Kharkov at Rogan village (Rogan Village Council, 1 Obyizdna St., 
Rogan vil., Kharkov oblast). The full completion of the project "Industrial Park "KhTZ-1" is planned to fulfill by the end of 
2018 with the full investment volume during 4 years – up to USD 10 mln, of which 75% would be the share of investors’ 
and KhTZ funds. According to the developed industrial park "KhTZ-1" concept its territory should be subdivided by 3 
main functional zones (sectors): 

• Hi-Tech zone – 14 ha;
• Service area (site for the office module and technical support premises) – 4 ha;
• Logistics – 12 ha.

Joint production of 3rd –6th class grain harvesters "KhTZ 3085" (Sampo 3085 Superior) is planned to launch at the 
Industrial Park site. The Intentions Protocol has already been signed with SampoRosenltvLtd (Finland), according to 
which "Sampo" company takes obligation to transfer know-how, the required design and technological documentation 
and accessories. It also takes responsibility for the project technical support and specialists’ training. 
Form of investment: sovereign loan.

◊ Project Development Stage
Preparation of documents for submission to the Ministry of Economy in September 2015

◊ Indicators of the Project
The total investment to US $10 million 
NPV of the project – US $20,6 млн 
RI – 1.24 
IRR – 34%

Address: 275, Moscovsky Ave., Kharkiv, 61007 
Tel.: +38 (057) 295-77-25 
E-mail: info@xtz.com.ua 
www.xtz.ua 
Lazarenko Igor Petrovich, Deputy General Director  
Tel.: +38 (0572) 95-77-22, (067) 545-76-29 
E-mail: lazarenko@xtz.com.ua
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Створення сучасного бальнеологічного комплексу 
на базі клінічного санаторію "Березівські мінеральні води" 

на засадах державно-приватного партнерства

◊ Ініціатор проекту
Дергачівська районна державна адміністрація

◊ Короткий опис проекту
В рамках реалізації проекту планується побудувати нові приміщення та споруди й організувати на базі клінічного 
санаторія "Березівські мінеральні води" (БМВ) бальнеологічний комплекс послуг (нарзан ванни, грязелікарня, 
гідропатія, процедурні кабінети, кабінети лікарів) на 600 місць, який буде відповідати сучасним ринковим вимо-
гам. Супутні послуги комплексу: спортивно-розважальний центр, сауна, тренажерний та фітнес зали, закритий 
басейн, косметологічний SPA-салон, бібліотека, дитячий розважальний комплекс, кіноконцертні зали, більярд, 
WiFi у приміщеннях, ресторан, вітамінний бар, спортивний майданчик у парку, музей санаторія, човнова станція.
Особливостями і перевагами цього проекту є:

• спрямованість на підвищення клінічно-санаторного потенціалу та конкурентоспроможності послуг відпо-
чинку і лікування на території БМВ;

• спрямованість на економічний розвиток території БМВ за рахунок збільшення припливу відпочиваючих і тих, 
що лікуються;

• спрямованість на економічний розвиток території БМВ – за рахунок збільшення податкових надходжень в 
регіональний і місцеві бюджети від діяльності cанаторію в результаті реалізації проекту; 

• спрямованість на соціальний розвиток території БМВ за рахунок організації додаткових робочих місць для 
жителів територіальної громади.

Організація надання нових послуг передбачає найм додаткового персоналу для техобслуговування приміщень 
і обладнання; додаткового медичного персоналу; організацію матеріального забезпечення надання процедур. 
Для досягнення фінансових цілей будуть реалізовані наступні завдання: досягнення повного завантаження палат-
ного фонду (з урахуванням сезонності), за рахунок організації більш затребуваною форми заселення та високого 
рівня комфортабельності і досягнення об'єму реалізації санаторних путівок.
Форма залучення інвестицій: створення державно-приватного партнерства.

◊ Стадія підготовки проекту
Попереднє ТЕО

◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестицій: US $11,500 млн 
NPV – US $9,527 млн 
PI – 1, 88 
IRR – 65,11% 
MIRR – 35,41% 
Ставка дисконтування у US $ – 10%

Адреса: пл. Перемоги, 5А, м. Дергачі, 62300 
Тел./факс: +380 (05763) 3-03-73, 3-30-73 
E-mail: info@dergachirda.gov.ua, uek@dergachi.net 
dergachirda.gov.ua 
Булавіна Карина Вадимівна, начальник відділу економічного  
розвитку і торгівлі Дергачівської райдержадміністрації
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Construction of a balneological (balneol/spa) complex  
on the basis of clinical sanatorium "Berezivski mineral water" 

on the basis of public-private partnership 

◊ Initiator of the Project
Dergachi district state administration

◊ Project summary
The goal of the project is to build up new premises and facilities and to establish a balneological complex, which will be 
built in accordance with modern requirements, on the basis of clinical sanatorium "Berezovsky mineral water" (BMV). 
The balneologic facility for 600 people will provide various services, such as bathtubs of "Narzan", mud baths, proce-
dural offices, offices of doctors, along with providing supplementary services: a sports & entertainment center, a sauna, 
training and fitness studios, indoor pool, cosmetology SPA salon, library, children's entertainment complex, cinema and 
concert halls, billiards, Wi-Fi service, a restaurant, a vitamin bar, sports ground in a park, sanatorium museum, and boat 
station.
Opportunities and advantages of the project: 

• focus on increasing the sanatorium’s potential and competitiveness of services of rest and treatment at BMW;
• focus on economic development of BMW through increase in the flow of vacationers and treated people; 
• focus on economic development of BMW through an increase in tax revenues in regional and local budgets from 

Sanatorium as a result of implementation of the project; 
• focus on social development of the adjacent to BMV territories through creating additional workplaces for inhabitants 

of a territorial community. 
The provision of new services includes: hiring additional staff for maintenance of premises and equipment; hiring 
additional medical staff; supplying necessary materials for medical procedures providing. To achieve financial goals the 
following tasks will be accomplished: achieving full accommodation of the wards (taking into account seasonality) at 
the expense of customization and ensuring higher level of comfort and achieving better sales of sanatorium vouchers.
Form of investment: setting public-private partnership.

◊ Stage of project preparation 
Preliminary Feasibility Study

◊ Indicators of the Project
Total investment: US $11,500 million 
NPV – US $9,527 mln 
PI – 1,88 
IRR – 65,11% 
MIRR – 35,41% 
The discount rate in US $ – 10%

Address: 5A, Peremogy Square, Dergachi, 62300 
Tel./fax: +38 (057) 633-30-73, 3-30-73 
E-mail: info@dergachirda.gov.ua, uek@dergachi.net 
dergachirda.gov.ua 
Bulavina Karyna Vadymivna, Head of Economic Development and Trade Department, Dergachi District Administration
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Будівництво вапняного заводу

◊ Ініціатор проекту
Смирнівська сільська рада Лозівського району, Лозівська районна державна адміністрація

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – будівництво вапняного заводу на території колишнього комбінату будівельних матеріалів. Сиро-
винною базою є кар'єри Смирнівського родовища вапняку і крейди. Потужність наносів вапняку складає від 3 
до 10 метрів.
Виробництво порошкового вапна буде розташовуватися на території колишнього комбінату будівельних 
матеріалів в с. Смирнівка Лозівського району Харківської області. Відстань до житлових будинків – 1000 м. Площа 
розміщення 1,5 га. Виробництво має блочно-модульну конструкцію з масою кожного окремого модуля до 6 т., 
що дозволяє доставляти блоки на будмайданчик на автотранспорті.
Технологія виробництва порошкового вапна в печі зваженого випалу є передовою і представлена фірмою 
"Літос" (Україна). Виробництво буде вестися на новому обладнанні з використанням малогабаритного 
енергозберігаючого барабанно-валкового млина. Реалізація проекту дозволить виробляти високоякісне вапно 
в обсягах 15 тис. тонн на рік для подальшого його використання у виробництві силікатної цегли, агломератів, 
перліту та перелізиту. На підприємстві буде створено 13 нових робочих місць.
Форма залучення інвестицій: створення нового суб'єкта господарювання.

◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестицій: US $3125,0 тис. 
Cтрок окупності – 5 років

Адреса: с. Смирнівка, Лозівський район, Харківська область, 64650  
Е-mail: lozivskarda@ukr.net 
Кривогуз Алла Володимирівна, Смирнівський сільський голова 
Тел.: +38 (05745) 9–02–24 
Давидченко Олександр Григорович, заступник начальника управління  
економічного розвитку Лозівської РДА 
Тел.: +38 (05745) 2-33-71
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Construction of Lime Producing Factory

◊ Initiator of the Project
Sminivska village council in Lozivskyi district, Lozova district state administration

◊ Project summary
Project goal – construction of lime producing factory on the territory of the former construction materials production 
facility. Quarries of Smyrniv lime and chalk field are the raw materials source for the factory. Lime deposits formation 
capacity is 3 – 10 meters. 
Production facilities of powder lime would be located on the territory of the former construction materials factory in 
Smyrnivka, Lozova region, Kharkiv region. Distance to residential buildings – 1000m. Area of the factory deployment – 
1.5 ha. The production is arranged by unit-modular structure with the weight of each module up to 6 tons, providing for 
delivering construction units to the construction site by road transport. 
Technology of powder lime production in balanced burning furnace is up to date and is accomplished by a company 
"Litos" (Ukraine). 
Production will occur at new equipment using small size energy saving drum-roller mill. 
Implemented project will provide for producing high quality lime in the amount of15 thousand tons annually for its 
further utilization in producing silicate bricks, sinter, perlite and pyrolusite. 
13 new jobs would be created at the factory. 
Form of investment: setting a new business entity. 

◊ Indicators of the Project
Total investment: US $3125,0 thousand
Payback period – 5 years

Address: Smyrnivka village, Lozova district, Kharkiv region, 64650 
E-mail: lozivskarda@ukr.net 
Kryvohuz Alla Volodymyrivna Smyrnivskyy village head 
Tel.: +38 (05745) 9-02-24 
Davydchenko Oleksandr Grygorovych, Deputy Head of Department 
Economic Development Lozivska RSA 
Tel.: +38 (05745) 2-33-71
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Будівництво сучасного полігону з розміщення твердих 
побутових відходів та заводу з їх переробки

◊ Ініціатор проекту
Комунальне підприємство "Тепловодсервіс" Лозівської районної ради

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – розвиток системи санітарного очищення території Лозівського району, забезпечення повного 
збирання, своєчасного знешкодження та вторинного використання ТПВ, зведення до мінімуму утворення 
відходів, зниження шкідливого впливу на довкілля.
Розроблена ТОВ НВФ "Енергія" технологія переробки відходів – технологія миттєвого піролізу – відрізняється 
застосуванням схеми процесу, що забезпечує найбільш високу енергетичну ефективність у порівнянні з будь-
якими альтернативними технологіями – проведення процесу на дуже високій швидкості протікання (порядку 
або менш 104°С/сек.), що дозволяє газифікувати практично будь-які органічні речовини з отриманням 
висококалорійного піролізного газу (аналог природного за споживчими властивостями), гарячої пари (яка не 
губиться в процесі переробки органіки, а збирається і використовується в технологічному процесі). Крім того, 
дана технологія дозволяє зменшити об’єм вихідної сировини в 10 і більше разів.
Завод з переробки ТПВ буде розміщено на території 2,1 га. Проектна потужність заводу – 50 тис. тонн на рік.
Форма залучення інвестицій: створення державно-приватного партнерства.

◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестицій: US $2,5 млн 
Срок окупності проекту – 4,5 років (з дати запуску заводу)

Адреса: смт Краснопавлівка, буд. 16, Лозівський район, Харківська область, 64620 
Тел.: +38 (05745) 6-72-73 
Е-mail: teplowod@ukrpost.ua 
Березуцький Володимир Іванович, директор КП "Тепловодсервіс" 
Давидченко Олександр Григорович, заступник начальника управління  
економічного розвитку Лозівської РДА 
Тел.: +38 (05745) 2-33-71 
Е-mail: economika08@ukr.net 
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Construction of Modern Landfill to Deploy Solid Household  
Waste and Waste Recycling Facility

◊ Initiator of the Project
Municipal company "Teplovodservice" of Lozivska Region Ccouncil

◊ Project summary
Project goal – develop system for sanitary cleaning of Lozova district territory; ensure full collection, timely disposal and 
recycling of solid household waste; reduce to a minimum waste generation; reduce harmful impact on environment 
Waste recycling technology developed by a company "Energy" – the technology of instant pyrolysis – is differentiated by 
using the process sequence that ensures the higest energy efficiency in comparison with any alternative technologies – 
process occurs at a very high speed (about or less than 104°С/sec.), which provides for gazificaiton of any organic 
substances with obtaining high-calories pyrolysis gas (by consumer characteristics it is analogus to natural gas), hot 
steam (which is not wasted in the process of organics reprocessing, but collected to be used in the technological 
process). Morevoer, the technology helps reduce the output of outgoing material 10 times and more.
Waste recycling facility to be deployed on the territory of 2.1 ha. 
The facility project capacity – 50,000 tons annually.
Form of investment: setting a public-private partnership.

◊ Indicators of the Project
Total investment: US $2,5 mln
Term Payback – 4.5 years (from the date of launch of the plant)

Address: 16, Krasnopavlivka village, Lozova district, Kharkiv region, 64620 
Tel.: +38 (05745) 6-72-73 
E-mail: teplowod@ukrpost.ua 
Berezutskiy Volodymir Ivanovych, director of KP "Teplovodservis" 
Davydchenko Oleksandr Grygorovych, Deputy Head of Department 
Economic Development Lozivska RSA 
Tel.: +38 (05745) 2-33-71 
E-mail: economika08@ukr.net
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Харківський авіаційний сільськогосподарський комплекс 

◊ Ініціатор проекту
ТОВ "Харківський авіаційний сільськогосподарський комплекс"

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – задоволення потреб сільського господарства регіону у ефективних авіаційних послугах з захисту 
рослин на основі сучасних екологічно безпечних технологій, які допоможуть збільшити урожайність та якість 
сільськогосподарської рослинної продукції, одночасно зменшивши собівартість її виробництва.
Проектом передбачено створення у Первомайському районі Харківської області серійного виробництва нового 
сільськогосподарського літака "Віраж" власної розробки ТОВ "Харківський авіаційний сільськогосподарський 
комплекс" ("ХАСКОМ"), комплектування ними авіаційних підрозділів комплексу для виконання авіаційно-хімічних 
робіт у Харківський та інших областях України на площах до 8 млн га, організація їх технічного обслуговування, 
підготовка для їх експлуатації авіаційного персоналу із гарантованим працевлаштуванням в авіаційних підрозділах 
комплексу, професійно орієнтована робота з молоддю регіону із залученням їх до авіаційних професій – пілота, 
авіатехніка та ін., залучення молоді до авіаційних видів спорту на базі власного некомерційного аероклубу. 
Результати реалізації проекту: захист рослин на площі більше 8 млнга, збереження 15-20% урожаїв, економія 
витрат на захист рослин до 30% коштів споживачів, власне виробництво сільськогосподарських літаків (плану-
ється виробити більше 200 літаків для 20 авіазагонів), ефективне технічне забезпечення польотів гарантує високу 
якість та своєчасність авіаційних послуг для споживача, у 10 разів менші витрати палива (бензин А-95), у 10 разів 
менші витрати води, екологічна безпечність авіаційно-хімічних робіт завдяки ультра малооб’ємним технологіям 
та біотехнологіям.
Форма залучення інвестицій: створення нового суб'єкта господарювання.

◊ Стадія підготовки проекту
Концепція, експериментальна експлуатація

◊ Показники проекту
Орієнтовна вартість проекту US $1843,3 тис.

Адреса: просп. 50-річчя ВЛКСМ, 56, м. Харків, 61153 
Тел.: +38 (057) 766-56-96, 766-56-95, +38 (095) 554-38-00 
E-mail: khaskom@i.ua 
www.khaskom.com 
Сиченко Сергій Володимирович, заступник генерального директора
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Kharkiv Aviation Agricultural Complex

◊ Initiator of the Project
Kharkov Aviation Agricultural Complex LTD

◊ Project summary
The goal of the project is to meet the needs of the agricultural sector of the region in aviation services of protect-
ing plants using modern environmentally-friendly technologies that will increase crop yield and quality of agricultural 
plants and reduce production costs at the same time.
The project is aimed at organizing serial production of a new agricultural plane "Virazh" of Kharkov Aviation Agricul-
tural Complex own design in the Pervomaysk district in the Kharkiv Region, supplying the plane to divisions of aviation 
branches to perform air-chemical work in Kharkiv and other regions of Ukraine on territories of up to 8 million hectares; 
organizing the planes’ maintenance, training aviation staff and providing them with guaranteed employment at aviation 
divisions of the complex; organizing professionally oriented work with youth to attract young people to aviation profes-
sions of pilots, aircraft technicians, experts on air-chemical works, etc. and to air sports on the basis of the complex own 
non-profit aviation club.
Results of the project implementation: crops protection on the territory of over 8 million hectares; saving 15–20% 
of harvest; cutting the costs of crops protection by 30%; own production of agricultural planes (over 200 planes are 
planned to produce for 20 aviation divisions). Efficient flight maintenance will also ensure high quality and on-time avia-
tion services for consumers, reduce fuel consumption (petrol A-95) and water consumption 10 times, ensure environ-
ment safety of air- chemical works due to ultra-low capacity technologies and biotechnologies.
Form of investment: setting a new business entity.

◊ Project Development Stage
Conception, testing operation

◊ Indicators of the Project
The total value of the project US $1843,32 thousand

Address: 50-richya VLKSM, 56, Kharkiv, 61153 
Tel.: +38 (057) 766-56-96, 766-56-95, +38 (095) 554-38-00 
E-mail: khaskom@i.ua 
www.khaskom.com 
Sychenko Sergiy Volodymyrovych, Deputy General Director
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Створення міжрегіонального житлово-реабілітаційного 
комплексу для переселенців "Слобожанщина – нова домівка"

◊ Ініціатор проекта
Харківська обласна рада 

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – створення умов для проживання внутрішньо переміщених осіб, соціально-психологічної реабі-
літації та забезпечення працездатних жінок та чоловіків робочими місцями у сервісних підрозділах Комплексу.
На сьогоднішній день в Україні стоїть дуже гостра проблема розселення і соціального забезпечення біженців, які 
залишають своє житло в зоні антитерористичної операції. Для її вирішення пропонується створити "Міжрегіо-
нальний житлово-реабілітаційний комплекс для переселенців "Слобожанщина – нова домівка" (Комплекс). Про-
ект може бути реалізовано в результаті проведення реконструкції 14336 м2 звільнених від хворих дітей будівель 
комунального закладу охорони здоров’я "Обласний дитячий туберкульозний клінічний санаторій", що знахо-
диться за адресою: м. Харків, вул. Архітекторів, 40 і на основі використання вільної земельної ділянки санаторію, 
площею 8 га для будівництва на ній 200 швидкомонтованих будинків для переселенців.
Після реконструкції існуючих будівель санаторію вони будуть оснащені обладнанням, необхідним для прожи-
вання в зимовий період переміщеного населення у кількості 1000 осіб. У швидкомонтованих будинках також 
може бути поселено 1000 осіб. Таким чином, загальна кількість переселенців, які отримають прихисток в Комп-
лексі становитиме 2000 осіб.
В результаті інваліди та особи похилого віку, діти дошкільного віку, діти шкільного віку, студенти, працездатні чоло-
віки і жінки отримають прийнятні умови для проживання і проходження соціально-психологічної реабілітації.
Для того, щоб надати максимум можливостей для фахової підготовки і подальшого працевлаштування на під-
приємствах Харкова мешканцям Комплексу буде забезпечений повний обсяг послуг обласного центру зайнятості 
населення, а також можливості додаткового навчання у центрі дистанційної освіти та бізнес-інкубаторі.
Форма залучення інвестицій: створення нового суб'єкту господарювання.

◊ Стадія підготовки проекту
Розроблено бізнес-план

◊ Показники проекту
Орієнтовна вартість проекту US $13 824,7 тис. 

Тел.: +38 (067) 576-90-76 
E-mail: shishkoigor@gmail.com 
Шишко Ігор Валерійович, менеджер проекту
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Founding interregional housing and rehabilitation  
complex for migrants "Slobozhanschina – New Home"

◊ Initiator of the Project
Kharkiv Regional Council

◊ Project summary
The aim of the project is to create residential facilities for internally displaced persons, social and psychological rehabili-
tation and provide employable men and women with the jobs in service departments of the complex.
At the moment Ukraine is facing a problem of accommodating and providing social security to the IDPs, who aban-
doned their places of residence in the zone of anti-terroristic operation. To solve this problem we suggest establishing 
an interregional housing and rehabilitation complex for migrants "Slobozhanschina – New Home". The project can be 
implemented by reconstructing 14,336 м2 of the premises of the healthcare communal institution "Regional Children’s 
Tuberculosis Clinical Sanatorium" released from ill children that is located at 40 Arkhitektoriv street, Kharkiv, and by con-
structing 200 fast deploying houses for IDPs on a free plot of land of the sanatorium with the total area of 8 hectares. 
After the reconstruction, the buildings of the sanatorium will be equipped with facilities necessary for living in winter 
for 1000 IDPs. Another 1000 people can be accommodated in fast deploying houses. Thus at least 2000 people can be 
accommodated in the complex.
As a result of this, disabled and elderly people, school-age children, pre-school children, students, employable men and 
women will receive appropriate conditions for living and receiving social and psychological rehabilitation.
In order to provide IDPs with the widest range of opportunities for professional training and further employment at the 
enterprises of Kharkiv, inhabitants of the complex will be provided with all the services of the employment center and 
also with the opportunity of additional studying in distance education center and business incubator.
The project is planned to be realized on the basis of state-private partnership.
Form of investment: creation of new business entity. 

◊ Stage of project preparation 
Business plan has been developed

◊ Indicators of the Project
The estimated cost of the project is US $13824,7 thousand

Tel.: +38 (067) 576-90-76 
E-mail: shishkoigor@gmail.com 
Shishko Igor Valeriyovych, Project Manager 
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Створення в Харківській області Наукового парку 
"Аналітичний центр якості ґрунтів"

◊ Ініціатор проекту
Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського"

◊ Короткий опис проекту
Створення сучасного аналітичного центру якості ґрунтів для надання на комерційній основі агровиробни-
кам та іншим споживачам усього комплексу послуг, пов’язаних із визначенням стану ґрунтів на їх земельних 
ділянках та підвищенням їх родючості. До його складу повинні входити мобільні комплекси для відбору зразків 
ґрунту на полях Замовників і для проведення експрес-аналізів у польових умовах, включаючи комплекс для 
аеромоніторингу ґрунтів і рослинності на основі дистанційно-пілотованих літальних апаратів (ДПЛА). Головними 
напрямами господарської діяльності Наукового парку мають стати:

• надання агровиробникам повного комплексу послуг, пов’язаних з визначенням стану ґрунту на їхніх полях 
(земельних ділянках) і підвищенням його родючості, включаючи послуги з проведення аеромоніторінгу ґрун-
тів і рослинності з використанням ДПЛА;

• платні послуги з навчання персоналу та методичного забезпечення галузевих лабораторій України;
• послуги з аналітичного й інформаційного забезпечення сертифікації земель;
• послуги з оцінки придатності земель для розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції. 

Сертифікація органічних господарств на відповідність вимогам IFOAM;
• землеоцінювальні роботи для агрохолдингів та інших замовників;
• участь у міжнародних, державних і регіональних програмах моніторингу ґрунтів;
• комерціалізація і впровадження в аграрне виробництво результатів наукових досліджень ННЦ "ІҐА імені О.Н. 

Соколовського".
Форма залучення інвестицій: прямі інвестиції у статутний фонд наукового парку.

◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестицій: US $1202,3 тис.
Термін реалізації проекту – 4 роки

Адреса: вул. Чайковська, 4, Харків, 61024 
Тел.: +38 (057) 704-16-68, факс (057) 704-16-69 
Е-mail: pochva@meta.ua 
www.issar.com.ua 
Анісімова Ольга Вікторівна, заступник директора з економічних питань  
та інноваційної діяльності ННЦ "ІГА імені О.Н. Соколовського"
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Creation In the Kharkiv region Science Park 
"Analytical Center of soil"

◊ Initiator of the Project 
National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agro-chemistry Research named after O.N. Sokolovsky"

◊ Project summary
Setting a modern analytical center for researching soil quality to provide a range of services to agricultural producers 
on a commercial basis connected with identification of soil status on their plots and improving soil productivity. In its 
composition the Center should have mobile systems for taking soil samples from the customers’ fields and conducting 
express-analysis in field conditions including also systems for soil and plants’ air-monitoring with the help of remotely 
piloted aerial vehicles (RPAV). The main business development directions of the scientific park should be the following: 

• Providing agricultural manufacturers with a full set of services, connected with identifying soil quality at their fields 
(land plots) and increasing soil productivity, including services in soils and plants’ air monitoring with the help of 
RPAV; 

• Paid services in staff training and methodological support provision for Ukrainian profile laboratories; 
• Services in analytical and information support for the land plots certification;
• Services in assessing soil usability to develop organic production of agricultural products; certification of organic 

farms to correspond to IFOAM requirements; 
• Land appraisal for agro-holdings and other customers; 
• Participation in international, governmental and regional programs for soil monitoring; 
• Commercializing and implementing the National Scientific Center named after O.N. Sokolovsky research results into 

production.
Form of investment: direct investment into the scientific park authorized capital. 

◊ Indicators of the Project
Total investment: US $1202,3 thousand
Project implementation period – 4 years

Address: 4, Tchaikovska St., Kharkiv, 61024 
Tel.: +38 (057) 704-16-68, fax (057) 704-16-69 
E-mail: pochva@meta.ua 
www.issar.com.ua 
Anisimova Olga Viktorivna, Deputy Director of Economic Affairs and innovation NSC "Sokolovsky ISSAR"
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Створення малої гідроелектростанції на Печенізькому водосховищі 

◊ Ініціатор проекту
Печенізька районна рада

◊ Короткий опис проекту
Мета проекту – будівництво на Печенізькому водосховищі малої гідроелектростанції для генерації та гідроакуму-
лювання електроенергії задля усунення дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.
Створення малої Печенізької ГЕС з встановленою потужністю 1 мВт та з річною генерацією електроенергії  
8,5-9,0 млн кВт/рік – надасть можливість використання екологічно чистого джерела енергії – води та забезпечить 
покращення управління водними ресурсами в Печенізькому районі.
Форма залучення інвестицій: створення державно-приватного партнерства.

◊ Стадія підготовки проекту
Проектна пропозиція

◊ Показники проекту
Орієнтовна вартість проекту US $576 тис.

Адреса: вул. Леніна, 48, смт Печеніги, Печенізький р-н, Харківська область, 62801 
Дацун Олег Вікторович, голова Печенізької районної ради 
Тел.: +38 (05734) 9-47-95, (067) 572-00-93 
E-mail: datsun1@ukr.net 
Гапоник Світлана Володимирівна, координатор Ресурсного центру розвитку громад 
Тел.: +38 (067) 572-25-99, (066) 301-74-46 
E-mail: resursn2013@yandex.ua 
Русанов Андрій Вікторович, заступник директора з наукової роботи  
Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного 
Тел.: +38 (050) 589-29-10 
E-mail: rusanov@ipmach.kharkov.ua
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Creation of small hydroelectric power plant on Pechenizke reservoir 

◊ Initiator of the Project
Pechenizkiy District Council

◊ Project summary
The purpose of the project – construction of small hydroelectric power plant to generate electricity and accumulate 
power at Pechenizke reservoir to eliminate the deficit in the united energy system of Ukraine.
Creating Pechenizkiy small hydropower plant with the installed capacity of 1 MW and annual electricity generation of 
8,5-9,0 million kWh a year – will allow using clean energy source – water, and provide for improved management of 
water resources in Pechenizka area.
Form of investment: creation of public-private partnerships.

◊ Stage of project preparation 
Project suggestion

◊ Indicators of the Project
Estimated project cost US $ 576 thousand

Address: 48, Lenin St, Pechenigi village, Pechenizhsky district, Kharkiv region, 62801 
Datsun Oleg Viktorovitch., head Pechenizkiy District Council 
Tel.: +38 (05734) 9-47-95, (067) 572-00-93 
E-mail: datsun1@ukr.net 
Haponyk Svitlana Volodymyrivna, Coordinator of Community Development Resource Center 
Tel.: +38 (067) 572-25-99, (066) 301-74-46 
E-mail: resursn2013@yandex.ua 
Rusanov Andriy Viktorovytch, Deputy Director of AM Podgorny Research 
Institute of Mechanical Engineering University 
Tel.: +38 (050) 589-29-10 
E-mail: rusanov@ipmach.kharkov.ua
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Будівництво заводу з глибокої переробки олійного насіння 
потужністю 330 тис. т/рік (1000 т/добу) 

◊ Ініціатор проекту
Приватне виробниче підприємство "Квадро"

◊ Короткий опис проекту
В результаті реалізації проекту передбачається зберігання олійного насіння (соняшнику та ріпаку) та зернових 
культур з подальшою переробкою олійного насіння на маслоекстракційному заводі, продуктивністю 330 тонн/
рік (1000 тонн/добу). В результаті переробки сировини буде отримано рослинне масло в обсязі близько 450 
тонн/добу, з якого 75% буде реалізовано на експорт без додаткової обробки, а 25% пройде процеси рафінації, 
дезодорації і виморожування і буде бутильовано в тару різного об'єму для подальшої реалізації на внутрішньому 
ринку. 
Іншим продуктом, отриманим після обрушення олійного насіння, буде соняшникове лушпиння (близько 150 
тонн/добу) з подальшим гранулюванням в біопаливо. Основними продуктами даного виробництва будуть 
продукти переробки соняшникового шроту. Завдяки використанню інноваційної технології переробки шроту 
передбачається отримання високоякісного харчового білка, біогазу, а також біодобрив. 
Територія реалізації проект, вул. Миру, 47, м. Первомайський, Харківська область.
Форма залучення інвестицій: створення нового суб'єкта господарювання.

◊ Показники проекту
Загальний обсяг інвестицій: €100 000 тис. 
NPV – €65300 тис. 
PI – 4,39 
IRR – 242% 
Строк реалізації інвестиційного проекту – 2,0 роки

Адреса: вул. Фесенківська, 12/14, м. Харків, 61068 
Тел.: +38 (057) 771-45-11 (-07; -15) 
Е-mail: Kvadro_t1@ukr.net 
www.kvadro.biz 
Шкурупій Юрій Валентинович, заступник директора зі стратегічного планування 
Тел.: +38 (050) 323-30-35 
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Building a plant for deep processing of oil seeds with capacity  
of 330 thousand tons per year (1,000 tons per day)

◊ Initiator of the Project
Private Manufacturing Enterprise "Kvadro"

◊ Project summary 
The project assumes storing oilseeds (sunflower and rapeseed) and cereal followed by processing them at a plant for 
deep oil processing with capacity of 330 thousand tons per year (1000 tons per day). As a result of processing those raw 
materials we expect to obtain about 450 tons of vegetable oil per day, 75% of which will be sent for export and 25% 
will go through refining, deodorization, freezing, and will be bottled in containers of different volume and sent for sale 
on the domestic market.
Another product that will be obtained from cleaning oil seeds is sunflower husk (about 150 tons per day), which will 
be granulated in biofuel. The main products of the production will be the byproducts of sunflower meal processing. 
By using innovative technologies of meal processing, we expect to obtain high quality dietary proteins, biogas, and 
bio-fertilizer. 
The location of the project is at 47 Mira St, Pervomaysk, Kharkiv region.
Form of investment: creation of new business entity.

◊ Indicators of the Project
The total amount of investment: €100 000 thousand 
NPV – €65 300 thousand 
PI – 4,39 
IRR – 242% 
The term of the investment project – 2,0 years

Address: 12/14, Fesenkivska St, Kharkiv, 61068  
Tel.: +38 (057) 771-45-11 (-07; -15) 
Е-mail: Kvadro_t1@ukr.net 
www.kvadro.biz 
Shkurupiy Yuriy Valentynovych, Deputy Director of Strategic Planning 
Tel.: +38 (050) 323-30-35 



ЗАЯВКА
на участь у VIІI Міжнародному економічному форумі
"ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!"

Вересень, 2016 р.
Заявник:

Повна назва підприємства

Адреса
юридична

поштова

Е-mail: WWW

Вид діяльності

Керівник підприємства:

П.І.Б.

Посада

Тел./факс: Е-mail:

Наше підприємство бажає взяти участь у Форумі 2016 у наступній формі:

Форма участі Відмітка

1 Бажаємо отримати запрошення на Форум для наших представників у 
кількості

_______осіб

2 Бажаємо зробити доповідь на пленарному засіданні за темою

3 Бажаємо взяти участь у Форумі у якості співорганізаторів

4 Бажаємо взяти участь у Форумі у якості спонсорів

5 Бажаємо отримати СD-ROM з аудіовізуальним записом доповідей на 
Форумі

Контактна особа:

П.І.Б.

Посада

Тел./факс: Е-mail:

Керівник підприємства:____________________________ "__"_______________201_р.
     (підпис)

Заявку передайте по о по E-mail: forum@Led.org.ua 
Організаційний комітет Міжнародного економічного форуму 

"ІННОВАЦІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ. ХАРКІВСЬКІ ІНІЦІАТИВИ!"
  

www.led.org.ua



APPLICATION FORM
for participation in the VIII International Economic Forum

"INNOVATIONS. INVESTMENTS. KHARKIV INITIATIVES!"
September, 2016

Applicant:

Full name of the enterprise 

Address
Legal address

Postal address

Е-mail: WWW

Type of activity

Head of the enterprise:

Full name

Post

Phone/fax: Е-mail:

Our enterprise wishes to participate in the Forum 2016 in the folowung way:

Form of participation Mark

1 We wish to receive an invitation to the Forum for our members in number of _______persons

2 We wish to make a statement at the plenary session

3 We wish to participate in the Forum as co-organizers

4 We wish to participate in the Forum as sponsors

5 We wish to receive the CD-ROM with audio-visual records of statements at 
the forum

Contact person:

Full name

Post

Phone/fax: Е-mail:

Head of the enterprise:____________________________ "__"_______________201_   
  (signature)

Please, send the application form by E-mail: forum@led.org.ua 
Organizing committee of the International Economic Forum 

"INNOVATIONS. INVESTMENTS. KHARKIV INITIATIVES!"
 

www.led.org.ua
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