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Форуму на пляжі

Реєстрація учасників. 
Поселення учасників, 
що живуть 
у пансіонаті «Сокіл»

11.00—13.00 13.00—14.00 14.00—16.00 16.00—17.00

17.00—18.30 18.30—19.30 19.30—22.00

Обід для всіх 
учасників Форуму  
у пансіонаті «Сокіл»

Проведення секцій Форуму
Вечеря 
в пансіонаті «Сокіл»

Пленарна сесія: 
 «Випереджальна стратегія розвитку  
Півдня України від Маріуполя до Ізмаїлу»

Зрошення Степу 

• Спільна дорожня кар-
ту розвитку зрошен-
ня в Україні разом з 
EIB, EBRD, IFC, Всеу-
країнською аграрною 
радою, Асоціацією 
Водокористувачів, 
Українською асо-
ціацією виробників 
картоплі, Асоціацією 
«Український рис».

• Розвиток системи 
рисових чеків. Про-
грама повного продо-
вольчого забезпечен-
ня рисом українського 
виробництва за 2 роки.

• Нові черги магістраль-
них каналів Кахов-
ський, Сірогозький, 
мереж Інгулецької та 
Північно-Рогачицької 
зрошувальних систем.

• Збільшення обсягів 
зрошення з Перекоп-
ського каналу.

Smart Сity для малих 
міст України
 
• Розумні рішення від 

компаній Київстар та 
колаборації партне-
рів: безпечне місто, 
розумне управління 
освітленням, безпеч-
на школа, облік спо-
житих ресурсів.

• SmartTiketCity – єди-
ний транспортний му-
ніципальний процесінг.

• Використання BigData — 
портрет населення, мі-
грація, туристичні потоки.

• ЦНАПи громад на 
єдиному порталі в 
хмарі, електронні сер-
віси для громади.

• СмартСіті індекс від 
Deloitte Ukraine.

Кінець епохи сировини

• Skadovsk Industrial 
Park — єдиний в 

Україні індустріаль-
ний парк зі злітною 
аеросмугою — 400 
нових робочих місць.

• Завантаження потуж-
ностей Скадовського 
морського порту.

• Мережа заводів по 
виробництву харчо-
вого та будівельного 
крохмалу, переробки 
овочів та картоплі.

• Літаки які збирають в 
Херсоні і всесвітньо 
відомі зрошувальні 
машини «Фрегат».

Громадська інфра-
структура Арабатки

• Електробуси «за-
лізнична станція 
„Новоолексіївка“ — 
залізнична станція 

„Генічеськ“ — курорти 
Арабатської стрілки» 
та «залізнична станція 
„Новоолексіївка“ — 

КПВВ „Чонгар“» та 
зарядна інфраструкту-
ра до них.

• Каналізація стоків 
курортів селищ Ара-
батської стрілки зі 
створенням єдиної 
системи очистки у 
місті Генічеськ. 

• Збір, сортування, пе-
реробка та утилізація 
курортного та побуто-
вого сміття Генічеська 
та населених пунктів 
Арабатської стрілки.

Аеропорт в який ніхто 
не вірив

• Карго-термінал Аеро-
порту «Херсон» для 
фруктово-овочевої 
продукції. 

• Подвоєння інфра-
структури прийому 
пасажирських рейсів. 

• Мережа нових аеро-
портів малої авіації 

в курортних зонах 
(Скадовськ, Каховка, 
Генічеськ, Кінбурн).

• Щорічний європей-
ський авіафестиваль 
у Скадовську.

Модель кварталів гос-
тинності Асканія Нова 
та Ольвія

• Міжнародні архітектур-
ні конкурси «кварталів 
гостинності  національ-
них парків» за підтрим-
ки House of Europe.

• Громадо-орієнтована 
бізнес-модель про-
єктів.

• Перерозподіл при-
бутку кварталів 
гостинності між на-
ціональним парком, 
громадою та приват-
ними інвесторами. 

• Збереження та роз-
виток наукової  
частини парків.

Перерва 
та спілкування



Проведення секцій Форуму
Виїзд  
з пансіонату «Сокіл»

Сніданок
у пансіонаті «Сокіл»

08.30—10.00 10.00—12.00 12.00—13.00

13.00—15.00 16.00—17.00

Пленарна сесія: 
  «Економічна безпека та міжнародна  
співпраця у Причорномор'ї  та Приазов'ї»

Цілорічні курорти  
Півдня України

• Національна здрав-
ниця.2.0 на Азові.

• Використання радо-
нових, термальних, 
бромних, гліцерино-
вих та бальнеологіч-
них ресурсів.

• Цілорічні термальні 
та бальнеологічні 
курорти у Щаслив-
цевому, Стрілково-
му, Миколаївському 
районі. 

• Міжрегіональні ту-
ристичні маршрути 
(пішохідні, велоси-
педні, гастро, мис-
ливські).

• Ефективні практи-
ки адміністрування 
туристичного збору 
для збільшення  
надходжень до  
бюджету.

Енергетична безпека 
на межі з Кримом

• Без тепла на межі з 
Кримом.

• Газопровід «Аскані-
я-Нова — Арабатська 
стрілка» та з’єднання 
його з газовим родо-
вищем «Стрілкове». 

• Газифікація 9 тисяч 
домогосподарств на 
межі з Кримом.

• Створення умов для 
появи потужностей 
переробної галузі 

• у смт Новотроїцьке та 
смт Новоолексіївка.

• Потужна лінія електро-
передачі до курортів 
Арабатської стрілки.

Промисловий  
потенціал Півдня

• Розбудова підприємств 
сільськогосподарсько-
го машинобудування. 

(Мелітопольський  
кластер підпри-
ємств — виробників 
автозапчастин).

• Імпортозаміщення 
ливарних запчастин, 
побудова ливарних ви-
робничих потужностей 
з європейською серти-
фікацією продукції.

• Виробництво дощу-
вальних машин для 
зрошення полів в зоні 
ризикованого земле-
робства, підвищення 
конкурентоспроможно-
сті продукції місцевих 
підприємств сегменту 
поливальної техніки. 

• Розвиток літакобуду-
вання в Херсоні.

Південно-український 
центр трансплантології 
Тодурова 

• Досвід створення 
Південно-українського 

центру променевої 
терапії.

• Створення в Херсоні  
південного Філіалу 
Інституту Серця МОЗ.

• Нова дослідницька 
клініка нового медич-
ного університету. 

• Перший проект дер-
жавно-приватного 
партнерства медичної 
сфери з міжнародни-
ми інвестиціями.

Мультимодальні пе-
ревезення та водний 
туризм від Дунаю до 
Дніпра

• Інтермодальний 
Транспортний Кори-
дор — можливість 
залучити вантажо-
потік, що прямує між 
Туреччиною та кра-
їнами Центральної 
та Північної Європи, 
завдяки перевезенню 

вантажу екологічним 
видом транспорту — 
контрейлерними 
потягами.

• Обговорення опти-
мальної моделі 
розвитку порту Чор-
номорськ - єдиний 
в Україні поромний 
термінал, який поєд-
нує перевалку за-
лізничних вагонів та 
автотранспорту.

• Будівництво яхтових 
марин як драйвер 
розвитку річкової 
інфраструктури міста.

• Вплив підприємств 
портової індустрії на 
бюджет міста, пропо-
зиції щодо удоскона-
лення бюджетного 
законодавства

Тимчасова окупація 
Криму: ризики для 
Півдня і шляхи 
їх мінімізації

Обід 
у пансіонаті «Сокіл»
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учасників Форуму

15.00—16.00




