
ПРОГРАМА 
НА ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ 

“СЪТРУДНИЧЕСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ “ТАВРИЙСКИ ХОРИЗОНТИ”  

19-20 април 2007 година  
 гр. Херсон 

 
19 април 2007 година, четвъртък 

 
1000-
1100 Регистрация на участниците във форума 

Киноконцертна зала “Юбилейна” ул. Перекопска, 13 

1100-
1130  

Откриване на Първия Международен Инвестиционен Форум 
“Сътрудничество, инвестиции, икономическо развитие “Таврийски 

хоризонти” 
- Поздрав към участниците от ръководителите на централните органи на 

властта, на областта, представителите на чужди делегации 

Киноконцертна зала “Юбилейна” ул. Перекопска, 13 

1130-
1300 

Пленарно заседание на Първия Международен Инвестиционен Форум 
“Сътрудничество, инвестиции, икономическо развитие “Таврийски хоризонти

1300-
1340 

- Инвестиционна привлекателност на региона, насоки за приобщаване на 
инвестиции в икономиката на областта 

- Представяне на инвестиционни проекти 
Председател на областната държавна администрация Силенков Б.В. 

1340-
1400 

- Възможности за развитие на региона в рамките на сътрудничеството чрез 
програмите “Черно море”, “Съседство” и трансгранично сътрудничество 
Началник на департамента за сътрудничество с Европейския Съюз Рябцева Н.В. 

1400-
1440 Обяд 

Ресторант на хотел “Фрегат”, бул.Ушаков,2 

1445-
1500 

Продължение на пленарното заседание 
Развитие на туристично-рекреационната област, използване на          
природно-оздравителните възможности на региона 

Киноконцертна зала “Юбилейна” ул. Перекопска, 13 

1500-
1600 

Двустранни срещи на представителите на украинските и задграничните 
бизнес кръгове по секции: 
- селско стопанство и преработвателна промишленост 
- промишленост, транспорт и развитие на инфраструктурата 



- туристично-рекреационен и оздравителен комплекс 
- комунално-жилищно стопанство и защита на околната природна среда 

Киноконцертна зала “Юбилейна” ул. Перекопска, 13 
1600-
1700 

Посещение на изложбата на стокопроизводителите от региона  
“Херсоншчина и светът” 

Представяне на предприятията, районите и градовете в областта 

Киноконцертна зала “Юбилейна”, ул. Перекопска,13 
1700-
1730 Тържествено подписване на двустранни споразумения между Херсонска 

област и регионите на други страни, субекти на стопанската дейност в 
Херсоншчина и другите държави 

Киноконцертна зала “Юбилейна”, ул. Перекопска,13 
1750-
1830 Пресконференция 
1900 

Официален прием от името на ръководството на Херсонска област 

Ресторант на хотел “Фрегат”, бул. Ушаков, 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНКЕТА НА УЧАСТНИКА 
в Първия Международен Инвестиционен Форум 

“Сътрудничество, инвестиции, икономическо развитие 
“Таврийски хоризонти” 

19-20 април 2007 година гр. Херсон 
 

Организатор: Херсонска областна държавна 
администрация 
 
І. Фамилия, име, презиме 
_____________________________________________ 
Длъжност_____________________________________________________
_______ 
_____________________________________________________________
_______ 
 
ІІ. Название на организацията / 
предприятието:_________________________ 
_____________________________________________________________
_______ 
Адрес:_______________________________________________________
_______ 
Лице за 
контакти:_____________________________________________________ 
Телефон: (служебен, 
мобилен)_____________________________Факс:________  
Е-mail:_____________________ 
 
ІІІ. С какъв вид транспорт и по кое време планувате да 
пристигнете в Херсон: 
С влак ___________номер на влака___________време на 
пристигане_________време на отпътуване ______ 
Автомобил________________номер на автомобила____________ време на 
пристигане_________време на отпътуване________  
 
ІV. В кой хотел планирате да отседнете (списъкът на хотелите се 
прилага): 
 
Срок на пребиваване Дата на  Дата на  



пристигане: отпътуване:  
Название на хотела, категория  
на стаята 

 

Хотел не е необходим  
 
V. Ако желаете да изнесете реч, моля, посочете темата на 
изказването си: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
VІ. Желаете ли да посетите екскурзиите в Херсоншчина:  
 
1.  Биосферен резерват “Аскания – Нова  

„Ф.Е.Фалц-Фейна”  
да  не  

2. Видни места в Каховския край (ВЕЦ, 
Главна помпена сграда на Каховския 
магистрален канал). Разходка по долен Днепър 

    

3. ОАД “Агропромишлена фирма “Таврия” 
запознаване с  производството на коняк и вина, 
дегустация 

    

 
*Участието във Форума е безплатно, пътуването и пребиваването са за 
сметка на участниците  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА! 
МОЛИМ ДА ИЗПРАТИТЕ АНКЕТАТА  ДО 10 АПРИЛ 2007 ГОДИНА 

до организационния комитет на тел. в Херсон тел./факс: +380552 22 62 84; 
тел. + 380552 22 35 00; 

e-mail: up-ekon@oda.kherson.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ХОТЕЛИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 

ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ 
“СЪТРУДНИЧЕСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ “ТАВРИЙСКИ ХОРИЗОНТИ” 
Хотели Стаи Брой Стойност 

150 стаи   
- апартаменти 3 998 грн. 
- лукс с повишена комфортност 13 650 грн. 
- лукс стандарт 4 580 грн. 
- лукс едностайни  6 483 грн. 
- двуместни с повишена комфортност 31 460 грн. 
- двуместни стандарт  37 360 грн. 
- стандартни едноместни  47 260 грн. 

«Фрегат»  
булевард Ушаков, 2 

тел. 49 11 17 
 

- двуместни икономичен клас 9 226 грн. 
 

60 стаи   
- лукс едноместни  7 399 грн. 
- лукс едноместни (двустайни) 5 258 грн. 
- полулукс  8 180 грн. 
- едноместни с удобства 16 109 грн. 

«Бригантина» 
ул. Патон, 4 
тел. 27 37 31 

- едноместни стандарт с частични 
удобства 

24 59 грн. 

 
32 стаи    
- двуместни лукс двустайни  2 325 грн. 
- едноместни лукс  4 182 грн. 
- двуместни  8 150 грн. 
- подобрени едноместни  3 134 грн. 

«Меридиан» 
пл. Одеска, 4 
тел. 26 41 56 

- едноместни  15 96-112 грн. 
 

70 стаи    
- лукс двуместна двустайна  10 160 грн. 

«Чайка» 
Приднипровски узвиз, 1 

тел. 55 29 19 - двуместна по две стаи в блок 60 65 грн. 
    

17 стаи   
- едноместна 5 80 грн. 

«Рипо» 
ул. Покришев, 41 
тел. 37 02 68 - двуместна 12 40-50 грн. 

 
15 стаи    
- апартаменти 1 600 грн. 

«Нон-стоп» 
Миколаивско шосе, 4 км 

тел. 33 70 67  - двуместни  14 150-360грн. 
 

14 стаи   
- двуместна лукс   1 850 грн. 
- двуместна полулукс  7 500-600 грн. 

«Мускат» 
ул. Съветска, 10 
тел. 42 47 31 

- двуместна стандарт  6 320 грн. 
 

10 стаи   
- полулукс  2 370 грн. 
- двуместни  4 250 грн. 

«Анжелина» 
пл. Вокзална,1 
тел. 48 23 04 

- едноместни 4 95-140 грн. 
 

8 стаи   
- двуместни лукс  2 300 грн. 

«Затерянный мир» 
ул. Петренко, 25 
тел. 49 28 26 - двуместни полулукс  6 250 грн. 

 
7 стаи   «Версаль» 

ул. Кримска, 93 - двуместни лукс 4 300 грн. 



тел. 51 74 20 - едноместни лукс  3 250 грн. 
 

«Нинель» 
ул. Белински, 22  
тел. 49 82 38 

- лукс 20 200 грн. 

 
«Лита» 

ул. Нафтовиков, 33 
тел. 23 63 41 

- лукс  5 300 грн. 

 
«Елена» 

пров. Козацки, 21 в 
тел. 45 48 70 

- лукс  5 250-550 грн. 

 
«Белая акация» 
ул. Кримска, 138 
тел. 55 10 50 

- апартаменти 2 1000 грн. 

 
 
 


