
 

 

Western NIS Enterprise Fund та Агенція Розвитку Миколаєва повідомили про хід 

реалізації проектів розвитку міста 

Миколаїв, 2 листопада, 2016 – Western NIS Enterprise Fund, Миколаївський міський голова Олександр 

Сєнкевич та Агенція Розвитку Миколаєва провели спільну прес-конференцію, на якій поділилися 

проміжними результатами впровадження проектів розвитку міста в рамках 6-місячного гранту Western 

NIS Enterprise Fund. 

У серпні 2016 року Фонд виділив 120 тис. доларів США на 4 проекти, що впроваджуються комунальною 

установою Агенція Розвитку Миколаєва, у таких напрямках: 

- інвестиційна привабливість Миколаєва 

- урбаністика 

- співробітництво з громадянським суспільством та 

- створення публічного простору для містян 

За більш ніж 2 місяці реалізації проектів вдалося досягнути трансформаційних змін. 

Зокрема, реалізується проект «Ресурсний центр для громадських організацій», головною метою якого є 

створення інструменту для втілення ініціатив містян та залучення ресурсів на їх виконання. На даний 

момент надано 78 консультацій, реалізовано 8 мікропроектів та ще 5 у процесі. Започатковано перший в 

Україні проект із сортування відходів у загальноосвітніх школах, генеральним партнером якого є 

компанія PepsiCo в Україні. Впроваджується проект зі створення зони відпочинку зі сценічним 

майданчиком у мікрорайоні «Ялти».  

Ярослава Зелінські Джонсон, Президент та головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund, 

наголосила: «Миколаїв – місто з величезним економічним, освітнім та туристичним потенціалом. Наш 

Фонд підтримав Агенцію Розвитку Миколаєва задля того, щоб допомогти розкрити цей потенціал 

шляхом впровадження 4 трансформаційних проектів. І результати, які ми сьогодні бачимо, переконують, 

що ми зробили правильний вибір. Ми закликаємо інших донорів та міжнародні організації долучитися 

до підтримки розвитку міста на різних рівнях». 

В рамках проекту «Інвестиційний паспорт Миколаєва» розпочалися переговори з Посольством 

Великобританії в Україні, Департаментом залучення інвестицій Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, Норвезько-Українською Торгово-Промисловою Палатою та іншими про включення 

інвестиційного паспорту в презентаційний портфель даних організацій. Також ведеться активна робота з 

PPV Knowledge Networks над створенням інвестиційного паспорту, що на даний момент знаходиться на 

останній стадії наповнення. 

Олександр Сєнкевич, Миколаївський міський голова, зазначив: «Не зважаючи на поточні справи та 

проблеми, розвиток міста є нашим пріоритетним завданням. На сьогодні, за підтримки Western NIS 

Enterprise Fund, ми досягли конкретних результатів, починаючи зі співробітництва з громадянським 

суспільством і закінчуючи поліпшенням інвестиційної привабливості міста. Ці результати формують нове 

обличчя міста – потужного, спроможного заявити про себе, дати інвесторам та його мешканцям те, що їм 

потрібно. Я вірю, що Миколаїв буде зразковим містом та гарним прикладом розвитку для всієї країни».   



Активно втілюється урбаністичний проект «Створення креативного простору», команда якого працює над 

пошуком фінансування на відкриття закладу, вивчає успішний досвід схожих проектів в інших містах 

України, досліджує громадську думку жителів міста, потреби громади у розвитку такого закладу. 

Ірина Озимок, керівник програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund 

прокоментувала: «Western NIS Enterprise Fund підтримує проекти, які зорієнтовані на вирішення проблем 

міст, і де громадяни та місцева спільнота беруть активну участь у творенні змін. Агенція розвитку 

Миколаєва створена саме за таким принципом. Більше того, це пілотний проект, який може стати 

прикладом для інших міст України». 

Четвертий проект, що здійснюється в рамках фінансування Фонду - «Реконструкція центральної частини 

Миколаєва», зокрема Соборної вулиці та площі. За час втілення проекту у місті проходили Mykolaiv Urban 

Days, Майстерня міста, та наразі проходить Відкритий конкурс ідей для Соборної площі. Даний проект 

здійснюється у партнерстві із школою урбаністики CANactions School for Urban Studies. 

Василь Гошовський, директор Агенції Розвитку Миколаєва: «Ми, команда Агенції розвитку Миколаєва, 

віримо у своє місто і прагнемо кращого для нього. Завдяки нашим зусиллям і підтримці міжнародних 

партнерів, про потенціал Миколаєва почули в різних містах України та, навіть, за її межами. Ми вважаємо 

це добрим знаком, який свідчить про успіх наших перших кроків у напрямку сталого розвитку міста, яке 

буде використовувати свій потенціал у всіх сферах свого життя. Ми поступово прямуємо до мети. Нам 

 ще багато чого потрібно зробити і початок вже закладений». 

*** 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з 

капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного 

розвитку (USAID). Він має понад 20 років досвіду успішного інвестування у підприємства малого та середнього 

бізнесу. Загалом, фонд проінвестував 168 млн. доларів США у 118 компаній із приблизно 25 000 працівників та 

зробив можливим залучення 1,4 млрд доларів в компанії України та Молдови.З 2015 року Фонд реалізовує 

програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 млн, основними елементами якої є 

сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство. WNISEF 

забезпечує фінансування інноваційних, високоефективних програм, що спрямовані на здійснення реформ та 

змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org. 

Агенція розвитку Миколаєва – створена Миколаївською міською радою як неприбуткова установа, заснована 

на комунальній власності і підпорядкована виконавчому комітету Миколаївської міської ради. Діє з метою 

розробки та сприяння реалізації стратегії розвитку міста, надання аналітичної підтримки цьому процесу, 

залучення для проектів розвитку міста позабюджетних фінансових та інших ресурсів, інвестицій, а також 

налагодження партнерських відносин з містами побратимами та донорськими організаціями.Покликана 

ефективно співпрацювати з місцевою та центральною владою у сфері стратегічного планування та 

супроводження проектів розвитку територій, забезпечувати ефективну міжсекторну співпрацю влади-бізнесу-

громадськості та створювати якісно нове середовище розвитку міста. 
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