СТРАТЕГІЯ
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ ТА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
ДО 2030 РОКУ
Безпека. Стабільність. Перспектива.

Добробут людей

?

Для чого потрібна
Стратегія економічного
розвитку Донецької та
Луганської областей

Економічні втрати
Донецької та
Луганської областей
внаслідок військової
агресії РФ
150 млрд грн1 - втрати
ВВП
$ 21 млрд - оціночні
витрати на відновлення2
$ 9,5 млрд - втрати
фізичного капіталу2

15% - втрати ВВП на
душу населення

Дотаційне
фінансування
постраждалих
регіонів за рахунок
державного бюджету

Ми стоїмо
перед
вибором

АБО
To be or not to be
створення
«ПОЯСУ УСПІШНОСТІ»,
перетворення Донецької
та Луганської областей
у зразковий приклад
швидкого розвитку
економіки

Держава має створити на підконтрольних
територіях Донецької та Луганської областей
такі ж умови і можливості розвитку громадян,
громад, бізнесу, як і в інших регіонах України.

Стратегія головний
документ для
узгодження
дій всіх
учасників

Національний
рівень
управління: формування
спеціальних
режимів,
реалізація стратегічних
інфраструктурних
проєктів

Місцевий
рівень
управління: наповнення
конкретними
ініціативами у діалозі з
громадами та бізнесом

Бізнес:
створення
конкурентоспроможної
економіки
та
бази
розвитку регіону

Стратегія підготовлена з
залученням основних
стейкхолдерів:
територіальних громад,
громадських організацій,
академічних інститутів,
органів влади, аналітичних
центрів та представників
бізнесу

Основна мета стратегії – розбудова нової
сучасної конкурентоспроможної економіки на
сході країни й створення додаткового поштовху
для розвитку Донецької та Луганської областей.

Основний результат
реалізації стратегії –
забезпечення
зростання рівня
життя людей та
формування
спроможних громад.
Завдання держави –
створення умов для
розвитку бізнесу у
регіоні.

Логіка економічної стратегії:
з чого почати?
Сформувати нормативну базу
Визначити пріоритетні напрямки
розвитку економіки
Підготовити плани розвитку
інфраструктури
Нівелювати військові ризики

Орієнтована на результат чітка структура Стратегії:
5 напрямків, 10 ініціатив
Удосконалення інституційнофінансових інструментів та
регуляторної політики:

Створення сприятливого бізнес-клімату
• Фінансування та податкове стимулювання
•

Розвиток реального сектору економік:

• Розвиток ланцюжків вартості у промисловому виробництві
• Розвиток сучасного сільського господарства

Розбудова критичної інфраструктури
та логістики:

• Відновлення та розвиток енергетики
• Створення сучасної транспортної інфраструктури

Формування регіонального ринку
праці:

Налагодження комунікацій:

• Покращення якості довкілля
• Поліпшення якості життя людей
• Сприяння розвитку людського капіталу

• Створення комунікаційної стратегії

Суттєві
зміни, які
відчують
громадяни,
громади,
бізнес

Перспективи

Поліпшення
якості життя
людей вже
найближчим
часом

• Увага до регіону з боку держави (інвестиції, спеціальні
режими, інфраструктура).
• Наявність перспектив регіону, розуміння плану
розвитку.
• Формування сприйняття Донецької та Луганської
областей, як привабливих для життя територій.

Можливості
• Збільшення пропозицій на ринку праці.
• Доступ до нових програм навчання та перепідготовки.
• Доступ до різноманітних джерел фінансування для
відкриття власного бізнесу.

Комфорт
• Зручне транспортне сполучення.
• Поновлення доступу до базових потреб у
територіальних громадах вздовж лінії дотику.
• Безпечний та ефективний доступ до питної води.

Стратегія принесе більш високий рівень згуртованості, рівень
соціальних послуг та доступ до додаткових фінансових ресурсів:

Відчутні зміни для
територіальних
громад (ТГ)

Додаткові надходження до місцевого бюджету за рахунок
перегляду розподілу ПДФО;
Можливість залучення інвестицій та збільшення надходжень
до бюджету за рахунок використання спеціальних режимів,
передбачених в ТПР;
Розуміння перспектив розвитку за рахунок розробки планів
розвитку;
Підвищення власної спроможності за рахунок зростання
соціальної єдності , шляхом реалізації проєктів громадського
бюджету та інших проєктів «прямої демократії»;
Доступ до покращеного транспортного сполучення

Розуміння чіткого плану розвитку економіки регіону
Наявність кваліфікованої робочої сили та системи підготовки та
перепідготовки кадрів

Що отримує
інвестор?

Преференції у вигляді прискореної амортизації, митних пільг для
індустріальних парків, спрощеного входження в системи
підтримки «інвестнянь», тощо
Визначений перелік та терміни реалізації інфраструктурних
проектів
Спеціальний режим підтримки інвестиційної та підприємницької
діяльності

Покриття воєнних та політичних ризиків

Спрощений доступ до системи міжнародного арбітражу

Основні ініціативи Стратегії
економічного розвитку
Донецької та Луганської
областей

Новації
Стратегії
економічного
розвитку:
реальний
сектор

Запровадження спеціальних режимів інвестиційної та підприємницької діяльності
Спеціальний режим територій пріоритетного розвитку (ТПР), які постраждали та
потребують прискореного розвитку, буде наданий всій території Донецької та
Луганської областей, за виключенням окремих районів, які знаходяться на тимчасово
окупованих територіях.
«Кастомізація»
Введення особливих умов для реалізації загальнонаціональних програм. Наприклад,
Закон «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями"
передбачає мінімальний рівень інвестицій – 20 млн євро. Пропонується знизити
планку до 5 млн євро для учасників ТПР.
Розвиток індустріальних парків
Індустріальні парки - основа нової індустріалізації. Їх формування стане можливим,
завдяки окремому рівню спеціальних режимів підприємницької діяльності. Наприклад,
прискорена амортизація, звільнення від оподаткування ввезення імпортного
обладнання, спрощена система адміністрування.

Дерегуляція
В першу чергу, запровадження страхування цивільної відповідальності бізнесу замість
дозвільних процедур.

Новації
Стратегії
економічного
розвитку:
фінанси

Створення системи страхування від
воєнно-політичних ризиків
Інвестиційний ризик не буде залежати від воєнних ризиків.
Підприємці отримають можливість доступу до програми 5-7-9 та
інших кредитних ресурсів. На першому етапі доступ до такого
страхування будуть мати підприємці, які здійснюють свою
діяльність в територіальних громадах вздовж лінії розмежування,
індустріальні парки та с/г виробники.

Застосування прискореного рівня амортизації нових
капіталовкладень
Це фактично дозволить звільнити від податку на прибуток
підприємства, які здійснюють інвестиції у власне виробництво та
активи.
Створення
фонду фонду
консорціумного
фінансування
Створення
консорціумного
фінансування
Фонд буде створено спільно з міжнародними партнерами. Внесок
України має становити, приблизно, 5% загального розміру фонду, а
загальний об’єм - 3 млрд євро. Внесок України пропонується
прив’язати до об’єму ПДФО, який збирається в цих областях. З
консорціумного фонду має фінансуватись: страхування від
воєниних
ризиків,
інфраструктурні
проекти,
розвиток
індустріальних парків, розвиток системи меліорації та інші
напрямки, визначені стратегією.

Ключові пріоритети:

Новації
Стратегії
економічного
розвитку:
інфраструктура

залізничне сполучення в Луганській області
електрифікація залізничного сполучення у
напрямку Маріуполя
поновлення вантажного та пасажирського
авіасполучення
ремонт мережі доріг в с\г районах Луганської
області
автомобільна траса Старобільск – Краматорськ –
Маріуполь
доступ до питної води на всій території областей.

Новації
Стратегії
економічного
розвитку:
бюджети

Стимулювання розвитку громадських бюджетів
Бюджети участі на регіональному та місцевому рівнях
можуть співфінансуватись державним та місцевим
бюджетами.

Збільшення фінансування територіальних громад
У розпорядженні територіальних громад вздовж лінії
розмежування залишиться 80% ПДФО.
Створення регіональних служб підтримки інвестицій та
підприємців

UkrineInvest, Експортно-кредитне агентство, Офіс
просування експорту

Основні групи інвесторів
Група інвесторів

Які переваги обрати Донецьку або Луганську області

Внутрішні інвестори

Наявні трудові ресурси, спеціальні режими підтримки інвесторів,
наявність чіткого плану розвитку, план розвитку інфраструктури,
спеціальні режими для індустріальних парків

Середній закордонний інвестор

Можливість отримати спеціальний статус великого інвестора,
починаючи з 5 млн євро інвестицій, спеціальна система підтримки
інвесторів, доступність до європейсько ринку

Промисловий інвестор

Використання можливостей індустріальних парків (безмитне
ввезення обладнання, прискорена амортизація, підготовлена
інфраструктура промислових майданчиків)

Добувна та переробна галузі

Наявність широкого кола ресурсів: вугілля, газ, метан вугільних родовищ,
глини, літій, рідкоземельні метали

Агропромисловий інвестор

Наявність земельних ресурсів, перспективи розвитку інфраструктури

МСБ
•Вся територія
•Пріоритетний розвиток в ТГ вздовж лінії
розмежування

Переробна промисловість

Пріоритетні
напрямки

•Слов'янська агломерація
•Маріуполь
•Краматорська агломерація
•Бахмут
•Індустріальні парки
Агропромисловий комплекс
•Луганська область
•Захід Донецької області

Туризм
•Святогірськ
•Кремінна
•Приазов’я

Простий алгоритм дій

Основні етапи реалізації стратегії

2021 рік

2022 рік

Прийняття стратегії та
відповідних законодавчих
змін

Запуск ТПР та
початок реалізації
стратегії

2022 рік
Формування органів
управління та
створення сервісної
мережі

Мінреінтеграції разом з USAID
розпочали розробку технічного
завдання залізничного сполучення в
Луганській області

Стратегія вже
реалізується !!!

Підписано угоду з Урядом Франції
щодо фінансування реконструкції КП
Попаснянський районний водоканал
на 70 млн євро
Реалізується проєкт модернізації
системи КП «Вода Маріуполя» на 64
млн євро
Розпочато проєкт розвитку
сільськогосподарського кластеру з
автомобільними шляхами у Луганській
області «3В» на 100 млн дол

З довідки про соціально-політичну
ситуація в Донецькій та Луганській
областях ( 03.06.2030 року)

«Повідомляємо
про
зменшення
безробіття серед переселенців з
Російської Федерації, які продовжують
прибувати з метою працевлаштування
на будівництві в Маріуполі та збору
полуниці в Луганській області.

Настав
2030 рік…

Вирішено
питання
з
відкриттям
консульства Швейцарії в Святогірську
для
обслуговування
численних
туристів,
що
беруть
участь
у
міжнародному фестивалі вишиванки
Питання відкриття другого аеропорту
знято з порядку денного, у зв'язку з
запуском додаткового надшвидкісного
потягу Варшава – Краматорськ.
Досягнуто показника 25% зростання
капітальних
інвестицій
до
ВРП
встановленого відповідно до Стратегії
економічного розвитку Донецької та
Луганської області, затвердженого
розпорядженням КМУ в 2021 році….»

Дякуємо за увагу!

