Проект звіту
про виконання Програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та
виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки
«Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон
1. Назва Програми
Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставковоярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина –
конкурентоспроможний регіон»
2. Виконавець Програми
Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної
адміністрації (співвиконавець в межах компетенції) за напрямом «Виставковоярмаркова діяльність»,.
3. Завдання, які виконані у звітному періоді
3.1. Протягом року створювалися умови для формування сприятливого
інвестиційного середовища та позитивного іміджу області, пропагування
виробничих, експортних можливостей місцевих товаровиробників, сприяння
активному просуванню їх продукції на внутрішні та зовнішні ринки.
3.2. Залучалися підприємства агропромислової галузі до участі у обласних та
міжнародних іміджевих заходах – виставках, ярмарках (обласний форум «Органік
Інвест» з виставкою органічної продукції, Міжнародна агропромислова виставка
«Агро-2019», обласний захід «Фестиваль молока - 2019».
4. Обсяги та джерела фінансування Програми за напрямом «Виставковоярмаркова діяльність».
4.1. Програмою передбачалось виділення у 2019 році - 100 тис. грн;
4.2. Планові обсяги фінансування Програми у 2019 році - виділено 100 тис. грн;
4.3. Фактичні обсяги фінансування (видатки) з обласного бюджету у 2019 році –
100 тис. грн
5. Основні результати виконання Програми у поточному році
5.1. Популяризація продукції місцевих виробників на регіональних та
міжрегіональних рівнях, збільшення присутності та обсягів реалізації товарів
місцевого виробництва у торгівельних мережах, сприяння організації фірмовій
торгівлі.
5.2. Сприяння розвитку агропромислової галузі, збереження та створення нових
робочих місць, нарощення обсягів виробництва та продаж, наповнення бюджетів,
розширення географії експорту. Продукція галузі експортується у більш ніж 55
країн світу. Підприємствами харчової галузі виробляється близько 1500
найменувань якісної та корисної продукції, яка реалізується також в роздрібній
торгівельній мережі області і користується попитом у споживачів.
28.02.2019 Департаментом проведено другий обласний форум «Органік
Інвест». Більше 100 представників галузі брали участь у заході, а досвідчені
виробники органічної продукції ділилися досвідом.
За 3 останніх роки збільшилась кількість виробників, які фактично
виробляють органічну продукцію: зернові та олійні культури, ягідну, молочну та
м’ясну продукцію, – з 6 до 12 – ти суб’єктів. У 2019 році розширилось коло
органічної продукції за рахунок ягідних культур, дикорослих ягід та грибів, яких
зібрано та експортовано на 93 % більше, ніж у 2018 році. У виробників органічної

продукції на 16% збільшилась кількість ВРХ та на 29% - виробництво молочної
продукції. Вперше в області сертифіковане виробництво курячого м’яса та яєць. До
когорти органічних виробників приєдналися 2 підприємства, що виробляють
мікробіологічні препарати для сільськогосподарського виробництва.
Функціонування Програми у стимулює виробників агропромислового
комплексу Чернігівщини до виробництва конкурентоспроможної продукції на
внутрішньому та зовнішньому ринках, сприяє збільшенню обсягів реалізації у
країни ЄС та активізації політики здорового харчування у країні, внесенню вкладу
у збереження здорового екологічного середовища.
За сприяння Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної
державної адміністрації з 4 по 7 червня у місті Києві відбулась ювілейна ХХХІ
міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2019».
На відкритому демонстраційному майданчику суб’єкти племінної справи у
тваринництві, племінний завод по розведенню м’ясної худоби – ТОВ «АгрікорХолдинг» та племінний завод по розведенню червоно-рябої молочної породи –
ПСП «Пісківське», ТОВ «СААН АГРО» представляли сільськогосподарських
племінних тварин.
Основний стенд від області був представлений вітражем з найкращих
історичних пам’яток історії та культури Чернігівщини, осередків «зеленого»
туризму. Активну участь у експозиції від області взяли підприємства, які
представили свій експортний потенціал: ТОВ «Торговий дім «Рига хліб», ДП
«Левона-С» ПП «Левона» (продукція швидкого приготування), ТОВ «Добродія
фудз»(пластівці зернові), ПСП «Пісківське»( тверді сири, мясні вироби, крупи
тощо), ФГ «Агроінвест» (заморожені фрукти, овочі), Чернігівський інститут
сільськогосподарської мікробіології (біологічні препарати), Чернігівське
відділення ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна»(пиво, квас) та ФОП Вовнянко
(бренд «Сокиринські меди»)
За
ініціативою
Департаменту
агропромислового
Чернігівської
облдержадміністрації та у рамках заходів, присвячених святкуванню 28-ї річниці
Незалежності України, 25 серпня цього року відбувся обласний захід «Фестиваль
молока – 2019».
У заході прийняли участь більше 30-ти виробників молочних продуктів та
супутніх товарів з Чернігівської області. Було представлено широкий асортимент
продукції: молоко, тверді та кисломолочні сири, бринза, сметана, йогурти,
органічна молочна продукція, а також хлібобулочні, кондитерські вироби, мед та
ін.

