
Візит делегації Миколаївської області до міст Брюссель та Гент 

Королівства Бельгія 03-10 листопада 2018 року 

 

З метою пошуку партнерів для впровадження в Миколаївській області 

біотехнологій з переробки органічних відходів 03-10 листопада 2018 року 

делегація Миколаївщини у складі першого заступника голови 

облдержадміністрації Боня В.В., заступника голови облдержадміністрації 

Кушніра О.В., а також президента Регіональної торгово-промислової палати 

області Катвалюка І.А. відвідала міста Брюссель та Гент Королівства Бельгія. 

Під час візиту проведено переговори з керівництвом ключових 

європейських підприємств-розробників біотехнологій, а також презентовано 

інвестиційний потенціал Миколаївщини на міжнародній конференції 

«Вдосконалення і стимулювання європейської біоекономіки» в м. Брюссель 

з метою залучення іноземного капіталу до створення нових підприємств з 

переробки відходів агропромислового комплексу.  
 

 

 

 

  
 

Учасники заходу, серед яких були представники високотехнологічних 

компаній, що працюють в сфері біотехнологій і біоенергетики, інвестиційних 

фондів виявили інтерес до Миколаївщини, як регіону для реалізації зазначених 

проектів і створення профільних підприємств.  

Ці питання обговорювалися під час переговорів з представниками 

іноземних компаній: Ecosinth, Ceatech, Global Industral Dynamycs NNFCC, 

Toulouse White Biotechnology тощо. 

Делегація області також відвідала бельгійське підприємство BIOBASE 

Europe Рilot Рlant (м. Гент), яке володіє унікальними можливостями 

масштабування біотехнологічних процесів і є партером багатьох профільних 

програм ЄС в сфері біоенергетики. Представники Миколаївщини ознайомились 

з виробничими потужностями компанії, а також узгодили перспективні шляхи 

подальшої співпраці, спрямованої на створення умов для реалізації 

 в області проектів в сфері біотехнологій та біоенергетики. 



Додатковим аргументом на користь привабливості Миколаївської області 

для потенційних інвесторів є можливість залучення фінансування з боку ЄБРР. 

В жовтні цього року представниками банку офіційно оголошено про плани 

ініціювати в 2019 році масштабну спеціалізовану програму з біоенергетики. 

Означена програма передбачає фінансування  10-15 великих проектів в сфері 

біоенергетики. Орієнтовний обсяг програми прогнозується на рівні  

70-80 млн Євро. 

Проблема переробки відходів агропромислового комплексу є актуальною 

для Миколаївщини. Згідно з офіційними даними, лише 1% відходів продукції 

сільського господарства використовується для переробки. Маючи потужну 

сировину базу для впровадження біотехнологій, Миколаївська область 

зацікавлена в організації профільних переробних підприємств. Перспектива 

залучення фінансування з  боку ЄБРР збільшує привабливість реалізації таких 

проектів, як для розробників біотехнологій, так і для потенційних інвесторів.  

 

 

 

 


