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Рівненська обласна рада

На виконання рішення обласної ради від 15.03.2019 № 1284 «Про Програму 
розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019 -  2020 роки» 
інформуємо про хід її реалізації у 2020 році.

В області проводяться заходи, спрямовані на створення сприятливих умов 
для активізації інвестиційної діяльності, модернізацію господарського комплексу 
регіону, забезпечення комплексного використання та збереження природних 
сировинних ресурсів, підвищення ефективності використання транзитного і 
туристично-рекреаційного потенціалу регіону, вирішення проблем зайнятості 
населення.
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Станом на 01.10.2020 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, 
“залучених в економіку області, склав 312,5 млн дол. США, що на 2,4 відс більше 
ніж на початок 2020 року (по Україні спад на 4,7 відс.).

До основних країн-інвесторів входять: Італія, Кіпр, Німеччина, Білорусь, 
Нідерланди. Значними є обсяги інвестицій з Британських Віргінських островів, 
Польщі, Словаччини та ряду інших країн Європейського Союзу.

Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства 
промисловості, в які вкладено 66,1 відс. іноземних інвестицій. Значні обсяги 
інвестицій внесено у галузі будівництва -  22 відс, транспорту -  7 відс., оптової та 
роздрібної торгівлі-3 ,6  відс.

На підприємствах області продовжується робота з оновлення виробничих 
потужностей, запровадження інновацій та прогресивних технологій, освоєння 
нових видів конкурентоспроможної продукції та створення нових робочих місць, 
зокрема:

Міжнародною компанією «Kronospan» -  власником ТОВ «Технопривід 
-Інвест Груп» та світовим лідером у галузі виробництва високоякісних деревинних 
плит і суміжної продукції, розпочато реалізацію масштабного інвестиційного 
проекту з виробництва деревостружкових плит потужністю 800 тис. куб. метрів 

сна рік загальною вартістю 200 млн євро. Проектом передбачено створення 
/близько 2000 нових робочих місць (з урахуванням додаткових робочих місць у 
{^супутніх галузях економіки).

Рівненською облдержадміністрацією та представниками данської компанії 
g«HJORT KNUDSEN» у жовтні 2020 року підписано Меморандум про будівництво 
підприємства із виробництва дизайнерських меблів в околицях Рівного, 
виробничий об’єкт HJORT KNUDSEN на Рівненщині буде найбільш масштабним
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та сучасним підприємством компанії в Україні. А саме, планується сторити 1000 
нових робочих місць, залучити 11 млн євро прямих іноземних інвестицій, 
будівництво 40 000 м2 нових виробничих приміщень.

Ведуться підготовчі роботи по створенню деревообробно-меблевого 
кластеру. Створення в регіоні меблевого кластеру це спільна ініціатива 
керівництва облдержадміністрації та української асоціації меблевиків. У 
2020 році першим її кроком стало проведення стратегічної сесії для потенційних 
учасників рівненського меблевого кластеру, як результат -  спільні напрацювання 
по розробці дорожньої карти. Крім того, провідними підприємствами регіону у 
сфері деревообробної та меблевої промисловості активно запроваджуються 
інновації та прогресивні технології, освоюються нові види конкурентоспроможної 
продукції.

Проект «Відновлення інфраструктури Обласного комунального 
підприємства «Міжнародний аеропорт Рівне» визначено одним із двох пілотних, 
який увійшов до Переліку пріоритетних проектів, які можуть реалізовуватись в 
Україні на засадах державно-приватного партнерства.

Підписано Меморандум про взаємодію між ДО «Агенція з підтримки 
державно-приватного партнерства», Рівненською обласною радою, Рівненською 
обласною державною адміністрацією та ОКП «Міжнародний аеропорт «Рівне», 
результатом якого має стати підготовка із залученням міжнародних консультантів 
концептуальної записки, техніко-економічного обґрунтування та проектної 
документації по розвитку підприємства.

Проект включений до Державної цільової програми розвитку аеропортів на 
період до 2023 року.

З метою забезпечення ефективної реалізації в області державної політики 
щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, налагодження співпраці 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади в забезпеченні сприятливих умов для діяльності інвесторів, підготовки 
пропозицій щодо вирішення проблем, які виникають у їх роботі, в Рівненській 
області створено Інвестиційну раду Рівненської області -  постійно діючий 
консультативно-дорадчий орган.

Впродовж 2020 року проведено 4 засідання Інвестиційної ради Рівненської 
області, на яких було:

презентовано інвестиційні пріоритети Стратегії розвитку Рівненської 
області на період до 2027 року;

обговорено заходи із забезпечення безперебійної роботи промислових 
підприємств області в період режиму загрози виникнення надзвичайної ситуації 
через поширення на території області гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АИ8-СоУ-2;

розглянуто питання перспектив розвитку підприємницької діяльності, 
дерегуляції та державного контролю за діяльністю бізнесу;

проведено презентацію інвестиційного паспорта Рівненської області, 
концепції пре-інкубаційної освітньої програми для локальних бізнесів у 
Рівненській області.

Задля забезпечення сприятливих та рівних умов для започаткування і 
ведення легального бізнесу, стимулювання залучення інвестицій в економіку



області, налагодження взаємодії інвесторів з органами державної виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування області, відповідними суб’єктами 
господарювання під час підготовки та реалізації ними інвестиційних проектів та 
проектів регіонального розвитку із залученням інвестицій, грантових коштів, 
міжнародної технічної допомоги в Рівненській області створено Офіс із залучення 
та підтримки інвестицій в економіку Рівненської області.

Впродовж 2020 року проведено 5 засідань Офісу із залучення та підтримки 
інвестицій в економіку Рівненської області, на яких проведено обговорення щодо: 

оновленого інвестиційного паспорта про виробничий, ресурсний, людський, 
транзитний, інфраструктурний, туристичний потенціал області, перспективи 
розвитку області, потреби у відповідних інвестиціях;

оновлення концепції індустріального парку Рівненської області; 
інвестиційних проектів (пропозицій) від Агенції регіонального розвитку 

Рівненської області.
З метою ефективної реалізації державної регіональної політики, соціально- 

економічного розвитку, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, 
міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку, створення умов для 
інституційного та інфраструктурного розвитку регіону в області створена Агенція 
регіонального розвитку Рівненської області. Агенція є майданчиком для активної 
взаємодії влади, бізнесу і громадськості у питаннях реалізації проектів 
регіонального та місцевого розвитку.

В рамках реалізації заходів Програми розвитку інвестиційної діяльності в 
Рівненській області на 2019 -  2020 роки Агенцією регіонального розвитку 
Рівненської області було надано наступні послуги:

проведено стратегічну сесію для Рівненського деревообробно-меблевого 
кластеру, на якій було систематизовано проблеми меблевої галузі по стратегічним 
напрямкам діяльності, визначено фундаменти існування спільноти кластеру та 
обговорено «дорожню карту» зі створення деревообробно-меблевого кластеру;

виготовлено інвестиційний паспорт про виробничий, ресурсний, 
людський, транзитний, інфраструктурний, туристичний потенціал Рівненської 
області, перспективи розвитку області, потребу у відповідних інвестиціях 
(українською та англійською мовами);

проведено візуалізацію та переклад на англійську мову цифрової версії 
інвестиційного паспорта Рівненської області;

розроблено концепцію пре-інкубаційної освітньої програми для 
локальних бізнесів у Рівненській області;

проведено моніторинг виконання Стратегії розвитку Рівненської області 
на період до 2020 року в районах, містах обласного значення і територіальних 
громадах та організовано презентацію його результатів за 2020 рік; 

організовано та проведено 6 онлайн тренінгів;
підготовлено інформаційно-презентаційні матеріали для участі та 

представлення інвестиційного потенціалу області в рамках проведення заходів 
міжнародного характеру;

- розроблено 6 проектів регіонального розвитку, які відповідають 
пріоритетам Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року та 
середньостроковому плану із реалізації зазначеної Стратегії.



При цьому, проект Агенції регіонального розвитку Рівненської області 
«Розвиток людського капіталу в агро-органічному секторі економіки» загальною 
вартістю 4,9 млн гривень включений до переліку проєктів-переможців, що 
реалізовуватимуться за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від 
Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми 
підтримки секторальної політики.

Крім того, Рівненська Агенція регіонального розвитку є одним із партнерів 
проекту «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер» 
(заявник -  Житомирська Агенція регіонального розвитку).

В області діє спеціалізована агенція із залучення інвестицій та 
обслуговування інвесторів «ІнвестІнРівне», яка працює за принципом «єдиного 
вікна» для інвесторів, що полегшує процес їх входження до бізнесового 
середовища області, а також є «точкою контактів» для налагодження зв’язків 
інвесторів з органами влади, підприємствами, установами та організаціями 
Рівненщини. Агенція забезпечує супровід інвесторів на всіх етапах підготовки та 
реалізації їх проектів, тісно співпрацює з міжнародними, загальнонаціональними 
та регіональними партнерами для надання інвесторам ключової інформації, 
необхідної для прийняття рішень.

В рамках реалізації заходів Програми розвитку інвестиційної діяльності в 
Рівненській області на 2019 -  2020 роки агенція «ІнвестІнРівне» була залучена до:

- організації та проведення чотирьох ділових зустрічей за участю 
представників ділових кіл зарубіжних країн;

- підготовки презентаційних матеріалів оновленої «Концепції 
індустріального парку «Rivne industrial park»;

- оновлення та просування спеціалізованого сайту з питань інвестиційної 
діяльності -www.investinrivne.org.

Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 
розроблено Програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 
2021 -  2023 роки (схвалена розпорядженням голови облдержадміністрації від 
16.12.2020 № 769, затверджена рішенням облради від 24.12.2020 № 40).

Враховуючи вищевикладене, просимо зняти з контролю інформування 
рішення голови обласної ради від 15.03.2019 № 1284 «Про Програму розвитку 
інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019 -  2020 роки».

Заступник 
голови адміністрації Ігор ТИМОШЕНКО

Оксана СНОПОК
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