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Інформація щодо розвитку міжнародного співробітництва та 
міжрегіональної співпраці Рівненської області у 2019 році

Протягом січня-жовтня 2019 року зовнішньоторговельний оборот області 
товарами збільшився на 5,75 % (34,41 млн. дол.), який відповідно склав 
632,44 млн. дол. Обсяги експорту товарів за цей період становили 363,58 млн. 
дол., імпорту -  268,86 млн. дол. та експорт збільшився на 5,38 %, імпорт 
збільшився на 6,27 %.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,35 (за відповідний період 
попереднього року -  1,36).

Сальдо торговельного балансу товарами склалося позитивним в сумі 
94,72 млн. дол., тоді як у відповідному періоді минулого року воно було 
позитивним і складало 88,65 млн. дол.

Зовнішньоторговельні операції товарами проводились з партнерами із 
понад 69 країн світу.

Обсяги експорту по країнах світу:
-  країни Європи -  79,46 % (288,92 млн. дол.);
-  країни С Н Д - 10,22 % (37,15 млн. дол.);
-  країни Азії -  6,8 % (24,74 млн. дол.);
-  країни Африки -  2,17 % (7,88 млн. дол.);
-  країни Америки -  1,28 % (4,64 млн. дол.).

Найбільші експортні поставки товарів здійснювались до таких країн, як: 
Республіка Польща -  19,34 % (70,32 млн. дол.) від загального обсягу експорту, 
Федеративна Республіка Німеччина -  13,53 % (49,21 млн. дол.), Угорська 
Республіка -  6,53 % (23,74 млн. дол.), Французька Республіка -  5,37 % 
(19,51 млн. дол.), Італійська Республіка -  4,55 % (16,55 млн. дол.), Республіка 
Білорусь -  4,47 % (16,26 млн. дол.), Литовська Республіка -  3,98 % (14,47 млн. 
дол.), Румунія -  3,97 % (14,43 млн. дол.), Королівство Нідерландів -  3,31 % 
(12,02 млн. дол.) та Російська Федерація -  3,29 % (11,97 млн. дол.).

Загальний обсяг експорту збільшився у порівнянні з відповідним 
періодом минулого року, цьому сприяв ріст експортних поставок по таким 
товарним групам:

-  продукти рослинного походження, де відбулось зростання на 17,26 % у
порівнянні з відповідним періодом минулого року (10,86 млн. дол.);

-  продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості -  на
84,84 % (10,41 млн. дол.);

-  деревина і вироби з деревини -  на 0,77 % (1,64 млн. дол.);
-  недорогоцінні метали та вироби з них -  на 17,22 % (0,88 млн. дол.);
-  жири та олії тваринного або рослинного походження -  на 16,84 %

(0,77 млн. дол.).
В той же час найбільший спад експортних поставок відбувся у групі живі 

тварини; продукти тваринного походження на 5,16 % (1,61 млн. дол.).
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Структура експорту товарів з Рівненської області 
за січень-жовтень 2019 року (%)

в деревина і вироби здеревини(33,46%)

1 продукти рослинного походження (18,06 %)

І ш продукція хімічної та пов'язанихз нею галузей 
і промисловості (6,24 %)

8 мінеральні продукти (3,77 %)

І  живі тварини; продукти тваринного походження
(2,99%)

г: інше (35,48 %)

Основні торговельні партнери по експорту 
_______ за січень-жовтень 2019 року_______

№
з/п

Н азва країни О б ся г  ек сп о р т у  
т овар ів  ( м л н .  

Д О Л .)

Т ем п и  р ост у  
(зн и ж е н н я ) д о  
в ід п о в ід н о г о  

п е р іо д у  м и н у л о го  
рок у , %

П и т ом а  вага в 
загал ь н ом у  

ек сп о р т і товар ів ,
%

1 . Республіка Польща 70,32 104,43 19,34
2. Федеративна 

Республіка Німеччина
49,21 96,38 13,53

3. Угорська Республіка 23,74 147,45 6,53
4. Французька Республіка 19,51 111,86 5,37
5. Італійська Республіка 16,55 102,6 4,55
6 . Республіка Білорусь 16,26 115,3 4,47
7. Литовська Республіка 14,47 128 3,98
8. Румунія 14,43 93,9 3,97
9. Королівство

Нідерландів
12,02 100,71 3,31

10. Російська Федерація 11,97 84,4 3,29

Обсяги імпорту по країнах світу:
-  країни Європи -  66,49 % (178,77 млн. дол.);
-  країни СНД -  16,2 % (43,56 млн. дол.);
-  країни Азії -  12,34 % (33,17 млн. дол.);
-  країни Америки -  4,21 % (11,32 млн. дол.);
-  країни Африки -  0,34 % (0,91 млн. дол.).
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У загальному обсязі імпорту товарів найбільші надходження 
здійснювались з таких країн, як: Республіка Польща -  20,9 % (56,18 млн. дол.), 
Федеративна Республіка Німеччина -  16,76 % (45,06 млн. дол.), Республіка 
Білорусь -  9,88 % (26,55 млн. дол.), Китайська Народна Республіка -  6,62 % 
(17,79 млн. дол.), Російська Федерація -  5,87 % (15,77 млн. дол.), Литовська 
Республіка -  4,89 % (13,14 млн. дол.), Італійська Республіка -  4,33 % 
(11,63 млн. дол.), Французька Республіка -  2,81 % (7,55 млн. дол.), Турецька 
Республіка -  2,79 % (7,51 млн. дол.) та Сполучене Королівство Великобританії і 
Північної Ірландії -  2,26 % (6,08 млн. дол.).

Структура імпорту товарів до Рівненської області 
за січень-жовтень 2019 року

ш продукція хімічної та пов'язанихз нею галузей 
промисловості (10,12%)

Ш мінеральні продукти (8,39 %)

ш маса з деревини або інших волокнистих 
целюлозних матеріалів (4,8 %)

Ш недорогоцінні метали та вироби з них (4,19%) 

ш деревина і вироби з деревини (0,89 %)

Ш інше (71,61 %)

Загальний обсяг імпорту збільшився у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року, цьому сприяв ріст імпортних поставок до Рівненської області 
таких груп товарів:

-  мінеральні продукти де відбулось зростання на 50,69 % (8,36 млн. дол.);
-  недорогоцінні метали та вироби з них -  на 22,21 % (1,77 млн. дол.);
-  продукти рослинного походження -  на 26,3 % (1,49 млн. дол.);
-  жири та олії тваринного або рослинного походження -  у 2,1 рази

(0,33 млн. дол.);
-  взуття, головні убори, парасольки -  на 88,26 % (0,02 млн. дол.).

Водночас відбувся спад імпортних поставок по товарній групі продукція
хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості на 58,86 %
(19 млн. дол.).

15 січня 2019 року в області відбулась зустріч з представниками 
Всеукраїнської громадської організації "Global Youth Community". Учасники 
зустрічі обговорили питання проведення у Рівному фестивалю волонтерів 
Global Youth Fest’19, головним завданням якого є об’єднання зусиль соціально

8,39
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активної молоді, представників влади та посольств з метою національно- 
патріотичного виховання та популяризації культурної, освітньої та 
волонтерської діяльності серед молоді, а також ознайомилися із корейською 
концепцією mind-освіти, діяльністю і молодіжними проектами громадської 
організації.

З 20 по 25 січня 2019 року у рамках угоди про українсько-турецьку 
співпрацю у Володимирецькому колегіумі перебувала учнівська делегація з 
школи-ліцею міста Мерсін (Туреччина). Турецькі учні та вчителі 
познайомилися з українськими школярами та адміністрацією закладу, відвідали 
музей, міні-зоопарк, переглянули виступи мистецьких колективів та показовий 
виступ учнів військово-спортивного профілю. Також турецькі гості самі стали 
модераторами заходів, зокрема провели ранкову руханку, на якій усі бажаючі 
могли ходитити на ходулях, взяти участь у командних іграх та стартах.

21 січня 2019 року відбулась зустріч керівництва області з делегацією від 
Республіки Польща у складі представників Міністерства оборони РП, 
Міністерства закордонних справ РП та Військового медичного інституту у 
Варшаві відвідала комунальне підприємство "Рівненський обласний госпіталь 
ветеранів війни" Рівненської обласної ради, де відбулася зустріч з керівництвом 
облдержадміністрації та обласного госпіталю. Під час зустрічі було обговорено 
перспективи реалізації українсько-польського проекту, метою якого було б 
навчання та покращення професійного рівня лікарів-психологів та 
психотравматологів обласного госпіталю у наданні допомоги учасникам 
антитерористичної операції і особам, які постраждали внаслідок бойових дій на 
Сході України, а також внутрішньо переміщеним особам.

26 січня в Рівненській області проходив Global Youth Fest’19 під гаслом 
"Ми відкриваємо світ, або відкрити Україну світові". Фестивальна програма 
передбачала дві складові — прес-конференцію на тему "Питання еміграції 
української молоді" та концертну програму, підготовлену спільними зусиллями 
української та іноземної молоді-членів організації. Під час фестивалю 
волонтери, які віддали рік життя заради інших, ділилися своїм досвідом, 
враженнями від волонтерської діяльності в екзотичних країнах світу, як долали 
труднощі в джунглях Африки, горах Латинської Америки, під палючим сонцем 
Азії.

28 січня у м. Рівне відкрилася Міжнародна спеціалізована виставка "ІСТ 
— Безпека в енергетиці. Технології та послуги". Виставка організована за 
сприяння Рівненського міського голови Володимира Хомка та Віце-консула 
Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку Марека Запура 
Рівненською торгово-промисловою палатою і Мазовецьким кластером ІСТ. У 
рамках заходу відбулося засідання круглого столу.

18 лютого відбулася зустріч керівництва області з координатором 
проекту асоціації добровільних пожежних команд Республіки Польща за 
підтримки програми "ULEAD з Європою" Мареком Ковальські, асистентом 
проекту пані Агнешкою П ’ясецькою та представниками територіальних громад 
з Рівненської області (Боремельська, Миляцька, Немовицька, Привільненська,
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Смизька громади), з Івано-Франківської області (Рожнівська, Ланчинська, 
Космацька, Матеївецька громади) та Хмельницької області (Лісовогринівецька 
громада). Від ДСНС України був присутній виконуючий обов’язки директора 
Департаменту організації заходів цивільного захисту Ігор Куслій, а також 
безпосередні керівники Головних управлінь ДСНС у Рівненській області, Івано- 
Франківській та Хмельницькій областях. Присутні обговорили питання, щодо 
підготовки та навчання майбутніх українських добровольців-вогнеборців у 
сусідній Республіці Польща та у спеціалізованих центрах обласних управлінь 
ДСНС, визначення необхідного матеріально-технічного забезпечення
польською та українською сторонами учасників на час реалізації проекту, 
представлення відповідальних осіб з числа представників територіальних 
громад та офіцерів управлінь ДСНС, визначення можливостей забезпечення 
учасників проекту повсякденним та бойовим одягом пожежних.

21 лютого у Національному університеті "Острозька академія" з 
ініціативи відділу міжнародних зв’язків відбувся фестиваль китайської 
культури, на якому студенти та викладачі з перших вуст дізналися про цю 
екзотичну країну. Волонтерка-викладачка китайської мови в Острозькій 
академії, китаянка із Шиньянського університету Ао Лан разом зі своїми 
колегами-волонтерами Чханом Юсоном та Чжао Нан співали пісні китайською, 
представили аудиторії національний одяг "Ханьфу" та виконали національний 
китайський танець.

22 лютого в області перебували іноземні спостерігачі від ОБСЄ, які 
зустрілись з керівництвом облдержадміністрації. Обговорено питання 
організації виборчого процесу в області.

28 лютого в ГУ Національної поліції в Рівненській області відбулася 
робоча зустріч із довгостроковими спостерігачами Європейської місії. Пауло 
Ферреіра і Драган Нікодієвіч проводили на Рівненщині моніторинг ситуації 
виборчої кампанії, зокрема -  щодо дотримання законодавства.

02 квітня в місті Рівне відбулася зустріч міського голови Володимира 
Хомка з делегацією від Чеської Республіки на чолі з Генеральним консулом у 
Львові Павелом Пешеком, у складі повноважного представника Відділу 
військових ветеранів Міністерства оборони Чехії Павела Філіпека, архітектора 
Лукаша Гудака та майора Бюро аташе з питань оборони Посольства Чеської 
республіки в Києві Петра Шмака. Чеська сторона звернулася з проханням про 
обговорення можливості спорудження в Рівному пам’ятного знаку 
чехословацьким легіонерам, які загинули у Першій світовій війні. Йдеться про 
майже сотню чеських розвідників армії Брусилова, які полягли у період із 1915 
до 1919 років на рівненських землях. У відповідь В. Хомко доручив 
найближчим часом вивчити це питання архітекторам та історикам, визначитися 
з місцем розташування пам’ятного знаку, його виглядом та інформаційним 
наповненням, щоб максимально врахувати інтереси громади Рівного.

03-04 квітня делегація на чолі з керівництвом Торгово-промислової 
палати Оману відвідала видобувні підприємства Корецького району. Під час 
зустрічі із керівництвом області іноземці обговорили питання співпраці з
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підприємствами Рівненщини. Візит на Рівненщину відбувся в рамках першого 
спільного Українсько-Оманського бізнес-форуму, який проходить у Києві. В 
рамках форуму президент Рівненської ТПП Микола Ярощук та голова ТІШ 
міста Шаркія Алі Салім Аль Хаджрі підписали Меморандум про співпрацю.

08-09 квітня 2019 року делегація від Рівненської області на чолі з 
головою обласної ради взяла участь у V Європейському конгресі місцевого 
самоврядування (Польща). Учасники конгресу обговорили актуальні питання 
місцевого самоврядування, результати децентралізації у різних європейських 
країнах, окреслити переваги та перспективи транскордонного співробітництва. 
Упродовж двох днів конгресу відбуватиметься низка панельних дискусій, 
модераторами та учасниками яких будуть провідні фахівці з питань місцевого 
самоврядування та міжнародного співробітництва з багатьох країн Європи. 
Окрім Польщі та України, досвідом ділитимуться представники Норвегії, 
Швеції, Хорватії, Албанії, Іспанії, Угорщини, Боснії та Герцоговини.

У рамках проекту "Французька весна" 10 квітня у залі камерної та 
органної музики відбувся концерт французького струнного квартету "Danos", 
який виконав твори Моріса Равеля, Франца Шуберта, Фридерика Шопена, 
П ’єра Тійюа, Івана Карабиця та Мирослава Скорика, a l l  квітня в обласному 
академічному українському муздрамтеатрі інструментальне тріо у складі 
Вансена Буржекса (фортепіано), Дерріла Холла (контрабас) та Бенджаміна 
Хенока (барабани) виконало сучасну джазову музику.

10 квітня до Корця завітала делегація з міста Валч Валецького повіту 
Західно-Поморського воєводства Республіки Польща на чолі з бурмістром 
Мачеєм Жебровскі. В рамках візиту міська голова м. Корець Людмила Дмитрук 
і бурмістр м. Валч Мачей Жебровскі підписали угоду про дружбу і 
співробітництво міст.

16 квітня під час зустрічей керівництва області та міста із головою 
представництва "Марубені Корпорейшн" в Україні Акіями Тецуо обговорено 
можливі перспективи співпраці на прикладі імплементації інвестиційних 
проектів.

17 квітня міський голова Рівного Володимир Хомко прийняв секретаря 
міської ради міста Єленя Гура (РП) Войцеха Хаджи та віце-консула 
генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Тересу Хрущ. Під час 
зустрічі було підписано меморандум про наміри, що дасть можливість 
співпраці та формування дружніх відносин між містами.

18 травня 2019 року з нагоди Дня Європи в місті Рівне проведено 
"Європейський парад" за участю представників Генерального Консульства 
Республіки Польща у Луцьку. На майдані Незалежності під час урочистого 
відкриття Дня Європи в Рівному в небо випущено повітряні кульки з прапорами 
України і ЄЄ. Серед проведених заходів у рамках програми відзначення Дня 
Європи в Рівному: велопробіг "Всеукраїнський Велодень — 2019" за участю 
понад 350 любителів активного відпочинку, культурно-розважальна, спортивна 
програма, майстер-класи, квест на європейську тематику "EuroQuest", акція 
"Рівне — безпечне європейське місто", виступ рівненських спідвеїстів,
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мистецька акція "Рівне -  європейське місто", нагородження переможців 
Європейської олімпіади, вікторини та конкурси "Пізнай Європу".

22-25 травня 2019 року делегація Рівненської області взяла участь у 
V Польсько-українському науковому форумі та зустрілась з керівництвом та 
депутатами Сеймику Вармінсько-Мазурського воєводства, керівником 
Вармінсько-Мазурського відділу Національного фонду охорони здоров'я, 
керівництвом Воєводської спеціалізованої дитячої лікарні в Ольштині, 
Воєводської лікарні туберкульозу та захворювань легень, ознайомилися з 
діяльністю спортивного комплексу "Укєль" та агросадиби. У ході зустрічей 
представники регіонів обговорили перспективи двостороннього 
співробітництва, ознайомилися з інформацією щодо системи охорони здоров’я, 
порядку утримання та функціонування. Члени делегації від Рівненської області 
ознайомилися з досвідом утримання спортивних комплексів, а також 
потенціалу й можливостей розвитку агротуризму.

Наприкінці травня у Рівненській області на базі Національного 
університету "Острозька академія" перебувала іноземна делегація від 
Сполучених Штатів Америки в рамках проекту "Захищаючи демократію, 
підтримуючи ветеранів, створюючи історію", метою якого є надання всебічної 
наукової та практичної допомоги учасникам антитерористичної операції і 
особам, які постраждали внаслідок бойових дій на Сході України, а також 
внутрішньо переміщеним особам. В рамках перебування на Рівненщині 
22 травня делегація зустрілась із керівництвом облдержадміністрації, де 
обговорено питання досвіду американських фахівців у сучасних методах 
реабілітації військовослужбовців, поранених під час бойових дій, та питання 
соціальної адаптації ветеранів війни. Члени іноземної делегації також 
ознайомились з діяльністю комунального підприємства "Рівненський обласний 
госпіталь ветеранів війни" та історичною і культурною спадщиною 
Рівненського району.

28 травня у рамках реалізації на Рівненщині проекту "Толерантність та 
міжкультурний діалог" в рамках європейської програми ERASMUS+ відбулася 
зустріч керівництва облдержадміністрації та студентської молоді -  учасників 
проекту з України, Азербайджану, Італії, Об’єднаного королівства Великої 
Британії та північної Ірландії. Проект передбачає культурний обмін між 
студентами вищих навчальних закладів. Для учасників проекту упродовж 
тижня проводили зустрічі з різними навчальними закладами, однолітками, 
майстер-класи, дискусії, театральні вистави, екскурсії, дегустування 
національної кулінарії. І все для того, аби ознайомитися з поняттям 
толерантності у всіх сферах. У 2020 році учасники проекту поїдуть до Італії.

28 травня в приміщенні облдержадміністрації відбувся Національний 
круглий стіл "Медична реформа для психічного здоров’я ветеранів". Участь в 
обговоренні взяли заступник Міністра у справах ветеранів України Оксана 
Гаврилюк, представники Мінсоцполітики, експерти, в тому числі з США та 
Канади, а також представники програм "Building Integrity, Military Career 
Transition, Psychological Rehabilitation" посольства США в Україні. Під час
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заходу учасники презентували моделі співпраці громадських організацій щодо 
підтримки ветеранів, які проходять лікування або реабілітацію. Обговорили 
питання підтримки ветеранів, їх адаптації до мирного життя, а також сімей, які 
переживають втрату.

ЗО травня у Верховній Раді України голова Рівненської ОДА Олексій 
Муляренко та ректор Духовної семінарії Олександр Третяк зустрілися з 
представниками адміністрації Президента США Дональда Трампа. У зустрічі 
взяли участь, зокрема, радник Трампа з питань духовності, моралі та віри 
Джеймс Гарлоу та керівник оргкомітету президентського національного 
молитовного сніданку в США Даг Бьорлі. Також були присутні колишній 
радник екс-президента США Рональда Рейгана Марк Наттл та народний 
депутат України, організатор Національних молитовних сніданків Павло 
Унгурян. Під час зустрічі сторони обговорили майбутню співпрацю у сферах 
духовності та релігії, в тому числі й у справі організації молитовних сніданків.

02 червня в урочистостях з нагоди 919-ї річниці м. Острога взяла участь 
делегація з партнерського міста Берунь (Республіка Польща). В рамках 
святкової програми проведено низку культурно-мистецьких, спортивних і 
розважальних заходів.

02-06 червня на Рівненщині проходив українсько-польський 
фотографічний пленер "Рівненщина. На європейських перехрестях". У пленері 
взяли участь молодь з фотошколи Палацу молоді у м. Ольштин та рівненської 
фотошколи "У харватері істин". Учасники пленери удосконалювали свою 
фотомайстерність та взяли участь у майстер-класах, що проходили у містах 
Дубно, Острог та Рівне.

07-14 червня 2019 року делегація Рівненської області традиційно брала 
участь у Міжнародному фестивалі телевізійних і радіопрограм "Калинові 
мости". У рамках програми фестивалю відбулася трансляція теле- та 
радіопередач, в яких було висвітлено різні аспекти соціально-економічного та 
туристичного розвитку Рівненщини та регіонів України, а також захисту 
довкілля. Під час візиту проведено зустрічі з українською громадою 
м. Ольштина, представниками Сеймику і Маршалківського уряду Вармінсько- 
Мазурського воєводства, уряду і самоврядних структур Лідзбарського повіту.

У червні 2019 року в рамках міжнародної угоди про співпрацю між 
партнерськими містами, на офіційне запрошення Бургомістра Яцека 
Міхальського, делегація міста Сарни на чолі з міським головою Світланою 
Усик та депутатами Сарненської міської ради відвідали місто Новий Двір- 
Гданський (Республіка Польща).

25 липня 2019 року в селищі Клевань Рівненського району 
Надзвичайний та Повноважний Посол Австралії в Україні Меліса О’Рурк 
відвідала обласний госпіталь ветеранів війни, поспілкувалася з його 
керівництвом й передала в медичні апарати в Центр лікування та реабілітації 
наслідків нейротравм, який функціонує на базі госпіталю для учасників 
АТО/ООС з наслідками важких черепно-мозкових та спинальних травм. 
Медичні апарати надано в рамках реалізації урядової програми Австралії.
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В рамках візиту також проведено зустріч з керівництвом облдержадміністрації 
та здійснено відкриття міжнародної пересувної виставки фотопанно "Еволюція: 
маски регіону Торресової протоки" у місті Рівне. Виставка, організована 
Національним музеєм Австралії в партнерстві з культурним центром Gab Titui 
й Міністерством закордонних справ та торгівлі (DFAT), демонструвала 
мистецтво корінних народів Австралії.

16 серпня на території Міжнародного аеропорту "Рівне" відбулася 
зустріч керівництва області з іноземною делегацією на чолі з Маршалком 
Сенату Республіки Польща паном Станіславом Карчевським, яка прибула 
спеціальним літаком з метою участі в урочистостях із нагоди 21-ї річниці 
харцерської служби пам’яті на Сході, що проводяться в селі Костюхнівка 
Волинської області.

20 серпня 2019 року в селі Хотин Шпанівської ОТГ (Рівненський район) 
на Рівненщині відбулась ювілейна пластова зустріч "Джемборі -  2019", 
присвячена 30-річчю відновлення Пласту в Україні за участю заступника 
Міністра молоді та спорту України, керівництва області та району, голови 
Головної Пластової Булави (Всесвітнього Пласту) Марти Кандюк-Кузьмович, 
представників інших організацій та понад 1 тис. пластунів -  дітей та молоді з 
областей України й представників української діаспори Канади, США, 
Австралії, Республіки Польща, Республіки Білорусь, Грузії.

10 вересня в місті Рівне відбулася міжнародна конференція 
"Біогенерація: енергетична та екологічна безпека -  досвід для Рівного" за 
участю представників Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України, Почесного Консула Королівства Нідерландів у 
західних областях України Андрія Гринчука, керівництва Рівненської 
міськради, нідерландських науковців, фахівців, представників ряду агентств. 
В рамках конференції підписано протокол про наміри між Рівненською 
міською радою, групою компаній "Укртепло" та "Kara ES" (Нідерланди) -  щодо 
встановлення в місті котлів, які працюватимуть на твердому паливі.

11 вересня 2019 року Рівненську область відвідав Міжнародний 
консультант, голова місії Німецького товариства міжнародного співробітництва 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) в Україні Райнхард 
Ханнешлегер (Австрія).

18-19 вересня Рівненську область відвідала міжнародний експерт з 
питань науки, технологій та інноваційної політики Спільного Дослідницького 
центру (DG JRC) Клер Наувелерс (Бельгія). Метою зустрічі була методична 
допомога при розробленні проекту Стратегії розвитку Рівненської області на 
період до 2027 року з врахуванням пріоритетів смарт-спеціалізації.

04 жовтня голова облдержадміністрації Віталій Коваль презентував 
білоруським колегам економічний потенціал регіону. Зустріч керівників 
областей України та Республіки Білорусь відбулася на Другому форумі регіонів 
України та Білорусі в Житомирі. Завдання Форуму -  посилення торговельних 
зв’язків і дружніх відносин між регіонами обох країн. Під час візиту офіційної 
іноземної делегації від Республіки Білорусь було підписано договір за



предметом закупівлі послуг з будівництва автомобільної дороги від 
автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище -  Рівне -  
Старокостянтинів км 146+630 до автомобільної дороги державного значення 
Т-18-32 /Н-22/ - Ходоси -  Кустин - /Н-25/ км 8 +426.

10 жовтня представник італійської компанії "Breton" Джанні Бенатті 
презентував інноваційну технологію виробництва з каміння агломератноі 
продукції. Повідомив, що компанія налагодила близько 80 агломератних 
виробничих ліній у різних країнах світу. Сторони обговорили можливості 
налагодження на Рівненщині виробничої лінії з випуску агломерату та 
залучення інвестицій у цей проект.

16-18 жовтня делегація від Рівненщини на чолі із заступником голови 
ОДА Світланою Богатирчук-Кривко перебувала з візитом у місті Лейпциг 
(Німеччина) з метою участі в III Міжнародному симпозіумі "VIA REGIA -  
Культурний маршрут ради Європи".

28 жовтня 2019 року заступниця голови Рівненської
облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко брала участь у засіданні 
37-ї сесії Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, яке проводиться 
в місті Страсбург (Франція).

29 жовтня 2019 року голова облдержадміністрації брав участь у 
Першому інвестиційному форумі за ініціативою Президента України в 
Маріуполі, на якому було презентовано інвестиційний потенціал Рівненської 
області та було представлено 4 масштабні проекти, що характеризують регіон, 
як найбільш привабливий до залучення інвестицій.

04 листопада відбулася зустріч голови облдержадміністрації Віталія 
Коваля з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де 
Понсеном та координатором діяльності Альянс франсез в Україні Кларіс 
Броссар, за участю Альянс франсез в м. Рівне.

05-08 листопада в Рівненській області з офіційним візитом перебувала 
делегація від Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща на чолі з 
заступником голови Сеймику воєводства та віцемаршалком воєводства. У 
рамках програми перебування іноземна делегація зустрілася з керівництвом 
області. У ході зустрічі відбулося обговорення стану міжрегіональної співпраці, 
а також можливостей її поглиблення. Також сторони підкреслили важливість 
налагодження співпраці на рівні вищих навчальних закладів області, розвитку 
взаємовідносин на рівні закладів культури, а також важливість надання 
підтримки національним меншинам на території сторін.

13-17 листопада відбувся візит лікарів КП "Рівненська обласна дитяча 
лікарня" Рівненської обласної ради на чолі з головним лікарем Віталієм Бойко 
до Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща для участі у 
Міжнародному медичному симпозіумі.

15 листопада під час зустрічі голови облдержадміністрації Віталія 
Коваля з керівником Львівського представництва Спільної моніторингової місії 
ОБСЄ в Україні Георгіосом Каллінісом обговорено узагальнені положення
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Мандату Спільної моніторингової місії ОБСЄ, ситуацію щодо безпеки, 
соціальної стабільності та дотримання прав людей в області.

В період з 18 по 21 листопада 2019 року відбувся навчальний візит 
делегації від Рівненської області у складі членів постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та податків Рівненської обласної ради до Люблінського 
воєводства. В результаті візиту члени делегації детально ознайомились з 
системою формування бюджету та фінансової діяльності місцевого 
самоврядування у Люблінському воєводстві, досягнули домовленості щодо 
налагодження взаємозв’язку між освітянами Любліна та Рівненщини.

19 листопада делегація від Рівненської області на чолі з головою 
облдержадміністрації Віталієм Ковалем взяла участь в Українсько-чеському 
бізнес-форумі (м. Київ). У складі делегації від регіону -  посадовці, 
представники бізнесу та експерти в галузі економіки.

28 листопада відбулась зустріч керівництва і представників бізнесу 
Рівненщини із делегацією з Федеративної Республіки Нігерії. За результатами 
візиту місцевим товаровиробникам та компаніям у сфері послуг надано 
можливість налагодити поставки харчових товарів, обладнання, технологій 
переробки продукції, проводити навчання спеціалістів, агроконсалтингу, 
відкрити українсько-нігерійські виробництва; досягнуто домовленості щодо 
офіційного підписання договору про міжрегіональне партнерство між штатом 
Лагос і Рівненською областю.

04 грудня, напередодні проведення Західноукраїнського Форуму 
"Розвиток та безпека місцевих доріг", відбулася зустріч керівництва області з 
учасниками Форуму -  іноземною делегацією від Турецької Республіки. В ході 
зустрічі обговорено питання щодо можливості співпраці в інвестиційній сфері. 
Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль розповів турецьким інвесторам, 
зокрема, про можливість відкрити виробництво екологічно чистого біопластику 
з кукурудзи, підприємство із виробництва агломератних виробів з каменю. 
Також очільник області доніс інформацію про потенціал рівненського 
аеропорту та підготовку його інвестпроекту в рамках державно-приватного 
партнерства.

05 грудня в місті Рівне проведено західноукраїнський Форум "Розвиток 
та безпека місцевих доріг", організований Всеукраїнською дорожньою 
Асоціацією в партнерстві з Рівненською облдержадміністрацією. За 
результатами заходу напрацьовано пропозиції щодо налагодження контролю 
якості й гарантійного обслуговування автошляхів та удосконалення процесу 
будівництва і ремонтів доріг -  від проектування до безпеки, бачення розвитку 
місцевих доріг на 2020 рік. Пропозиції будуть направлені Уряду України.

06 грудня відбулася зустріч голови облдержадміністрації Віталія Коваля, 
за участю заступника голови ОДА Сергія Гемберга, із делегацією китайської 
будівельної корпорації POWERCHINA (8упо§усіго) та представництва в 
Україні, яка брала участь Західноукраїнському форумі "Розвиток та безпека 
місцевих доріг". Під час зустрічі обговорено питання інвестиційної сфери.
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11-13 грудня головний спеціаліст управління міжнародного 
співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації Тетяна Сімчук 
взяла участь у Форумі випускників тренінгової програми MATRA з питань 
верховенства права на тему "Доброчесність державних службовців" (м. Скоп’є, 
Республіка Північна Македонія). В рамках програми перебування було 
представлено досягнення представників України, які брали участь у тренінговій 
програмі у березні цього року, включаючи Рівненську область, у сфері 
просування ідеї доброчесності серед державних службовців.

В рамках візиту Генерального консула Республіки Польща у Луцьку 
Вєслава Маріана Мазура на Рівненщину було досягнуто згоди щодо залучення 
Рівненської області до реалізації проекту генерального консульства "Безпечна 
дорога до школи" (у Волинській області реалізовувався під назвою 
"Світлодіти"). Внаслідок цього діти Рівненщини отримали світловідбиваючі 
жилети, браслети та флікери. Перший захід з передачі флікерів в рамках 
ініціативи "Світлодіти" -  16 грудня.


