
Пропозиції щодо співпраці з регіонами України, отримані Генеральним 
консульством України в Нижньому Новгороді від суб'єктів ПФО 

 
1. Кіровська область 
1.1. Розширення економічного співробітництва за рахунок розвитку 

виробничих коопераційних зв'язків, збільшення обсягів поставок і розширення 
переліку продукції кіровських підприємств, розвитку практики ділової співпраці 
з регіонами України по лінії ТПП. 

2. Нижегородська область 
2.1. Реалізація силами Нижегородського ФДУП «НВП «Полет», 

російсько-українського ТОВ «СП «Бугаз», ВАТ «НДІРВ» (м. Харків) низки 
інвестиційних/інноваційних проектів: 

- створення регіональних систем оперативної екологічної діагностики і 
моніторингу для забезпечення безперебійного управління якістю питного водо 
забезпечення населення на базі автоматичних (навантажувальних) станцій 
багатокомпонентного контролю рівня забруднених джерел питної води 
розробки ФДУП «НВП «Полет» відповідно до встановлених стандартів якості 
(пілотний проект – технічне переоснащення пунктів водозабору на 
Дніпровсько-Кримському водоканалі); 

- організація і виконання під егідою Мінпромторгу РФ і 
Мінекономрозвитку і торгівлі України плану-програми ФДУП «НВП «Полет» і 
АНТК ім. Антонова щодо переоснащення літаків «Антонов» бортовим 
обладнанням зв'язку і обміну даними за міжнародними стандартами ІКАО; 

- створення і реалізація за участю регіональних закладів охорони здоров'я, 
зацікавлених медичних служб міністерств і відомств України плану-програми 
оснащення і введення в експлуатацію лікувально-профілактичних і 
реабілітаційних центрів на базі виробів медтехніки ФДУП «НВП «Полет», за 
участю ВАТ «НДІРВ» (м. Харків), ТОВ «СП «Бугаз» (пілотні лікувально-
реабілітаційні центри пропонується розгорнути в системі курортно-оздоровчих 
організацій, дитячих санаторно-лікувальних підприємств, районних лікарень); 

- створення російсько-української системи радіофізичної діагностики та 
оперативного розподілу частотних ресурсів радіозв'язку широкого призначення 
(транспортні авто/суднохідні компанії, тех. забезпечення МНС Росії, МВС 
Росії, трансенерго та ін.). Пропонується під егідою Мінпромторгу РФ і 
Мінекономрозвитку і торгівлі України сформувати на базі діючих в РФ і 
Україні цільових радіополігонів за аналогією з ЄС інтегровану міждержавну 
систему іоносферного моніторингу. 

2.2. Будівництво на ВАТ «Суднобудівельний завод «Волга» та постачання 
в Україну суден різних типів, включаючи швидкісні з водотоннажністю до 800 
тонн за проектами російських або українських організацій. 

2.3. Співпраця ВАТ «Горьковський завод апаратури зв'язку ім. А.С. 
Попова» з підприємствами України, що працюють у сфері авіаційної 
промисловості: 

- засоби зв'язку для літальних апаратів; 
- засоби зв'язку наземного базування; 



- виготовлення електронних компонентів, таких як багатошарові печатні 
плати та ін.; у сфері медицини та послуг: медичне фізіотерапевтичне 
обладнання, розроблене для використання як в клініках, так і в домашніх 
умовах; 

- електронні манки-імітатори голосів тварин і птахів для полювання. 
2.4. Постачання продукції ВАТ «Арзамаський приладобудівний завод»: 
- теплолічильник ТС-07 (свідоцтво про визнання засобів обчислювальної 

техніки №UА-М 1/Зр-487-2003); 
- квартирний лічильник води СВК 15-3-2 (свідоцтво про визнання засобів 

обчислювальної техніки №UА-М1/Зр-407-2002); 
- система вимірювання параметрів нафто-водо-газової суміші 

«Ультрафлоу» підприємствам газової промисловості  України  пропонується  
газовимірювальне обладнання, зокрема, промислові лічильники газу з 
електронним коректором. 

2.5. Співпраця ФКП «Завод ім. Я.М. Свердлова» із підприємствами 
України щодо обміну технологіями виробництва і продажу наступної хімічної 
продукції: 

- промислові вибухові речовини; 
- нітробензол; 
- сульфонал; 
- фенолформальдегідні смоли. 
2.6. Постачання дверних приводів для автобусів ПАЗ Групою ГАЗ ТОВ 

"Павловський автомобільний завод" дивізіон "Автобуси". 
2.7. Збільшення обсягів поставок в Україну етаноламінів, змочувачів ОП, 

що виробляються ТОВ «Синтез ОКА». 
 3. Пермський край 
3.1. Реалізація в Україні мінеральних продуктів і паливно-енергетичних 

товарів, продукції хімічної промисловості, деревини і целюлозно-паперових 
виробів,  заліза  і  виробів  із  нього;  обладнання  та  інших  товарів  із  високою 
доданою вартістю. 

 4. Марій Ел 
4.1. Розширення торгово-економічної співпраці шляхом організації і 

проведення торгово-економічних місій, виставкових та інших масових заходів, 
обмін делегаціями із регіонами України. 

 5. Республіка Татарстан  
5.1. В області машинобудування: 
- збільшення постачання в Україну вантажних автомобілів ВАТ 

«КАМАЗ» і запасних частин до них; 
- розширення співпраці ВАТ «Казанське  двигуннобудівельне  виробниче  

об'єднання» з НАК «Нафтогаз України» та її дочірнім підприємством 
«Укртрансгаз» в області постачання газоперекачуючих агрегатів і 
газотурбінних двигунів з можливістю подальшого ремонту і обслуговування; 

- постачання компресорного  устаткування ВАТ «Казанькомпрессормаш»  
на  металургійні комбінати, нафтовидобувні і нафтопереробні підприємства, а 
також хімічні підприємства України. 



5.2. В області хімії і нафтохімії: 
 розвиток співпраці в нафтовій і нафтохімічній галузях (після 
врегулювання ситуації навколо ЗАТ«Укртатнафта»); 

 розширення мережі автозаправних станцій ВАТ «Татнафта» на 
території України; 

 збільшення обсягів постачання шин виробництва ВАТ 
«Нижнєкамськшина» для потреб автотранспортних підприємств 
України; 

 постачання продукції виробництва ВАТ «Нижнєкамськнафтахім»; 
 організація постачань ВАТ «Казанський завод синтетичного 

каучуку» в Україну продукції будівельного призначення,  
електроізоляційного  призначення,  для  ремонту  автотранспортної  
техніки,  для  шинної  і азбестотехнічної промисловості, 
герметизуючих матеріалів спеціального призначення; 

 постачання поліетилену високого і низького тиску, полікарбонату, 
етаноламіну, етиленгліколю, ацетону ВАТ «Казаньоргсинтез»; 

 налагодження постачань в Україну продукції ВАТ «Нефіс 
Косметікс»; 

 налагодження постачань в Україну лакофарбовних матеріалів і 
 побутової хімії ВАТ «Хітон»; 
 налагодження  постачань в Україну аерофотоплівки, 

радіографічних технічних плівок виробництва ВАТ «Тасма». 
5.3. В області приладобудування: ФДУП «ВО «Завод імені Серго»: 

o проведення спільних виставок в рамках угод міжрегіональної 
співпраці суб'єктів РФ (Республіки Татарстан) і України; 

o участь у тендерах, що проводяться Міністерством охорони здоров'я 
України на закупівлю холодильної техніки медичного призначення; 

o ВАТ «Казанський завод «Електроприлад» - можливість  
постачання  замочно-залізних виробів і автокомпонентів; 

o реалізація спільних проектів щодо освоєння нових видів продукції 
для потреб народного господарства. 

5.4. В області авіабудування: 
ВАТ «Казанський вертолітний завод»: 
- придбання  комплектуючих виробів для виготовлення серійних 

гелікоптерів типу МІ-8/МІ-17; 
- постачання запасних частин до вертольотів, що експлуатуються на 

території України; 
- постачання нових вертольотів типу МІ-17 Ансат, зацікавленим 

організаціям і відомствам України. 
5.5. В області культури: 
- обмін гастролями творчих і театральних колективів України і 

Республіки Татарстан; 
- взаємний обмін електронними базами даних бібліотечного фонду 

України і Республіки Татарстан; 



- участь діячів мистецтв і працівників культури в семінарах, стажуваннях, 
у навчанні з підвищення кваліфікації в установах культури і мистецтв України і 
Республіки Татарстан; 

- співпраця в області збереження і реставрації пам'яток історії і культури.  
6. Самарська область 
6.1. Автомобільна  промисловість:  розширення  ремонтної  і  сервісної 

мережі (постачання автокомпонентів, просування бренду LАDА в Україні, 
збільшення обсягів постачання автомобілів). 

6.2. Хімічна промисловість. 
6.3. Металургія: постачання металів (в т.ч. алюмінію) для української 

промисловості на основі довгострокових контрактів. 
6.4. Авіаційна ПРОМИСЛОВІСТЬ: взаємодія в рамках постачання вузлів і 

устаткування, деталей, спільні розробки, в т.ч. по виробництву літака Ан-140. 
6.5.  Машинобудування:  взаємні  постачання електричного, деталей і 

комплектуючих, зокрема, підшипників. 
6.6. Сільське господарство: взаємні постачання продукції рослинництві: і 

тваринництва, селекційна робота, постачання сільськогосподарської техніки. 
7. Саратовська область 
7.1. Розширення двостороннього співробітництва у сфері культури і 

мистецтва за наступними напрямами: 
- участь творчих колективів і окремих виконавців у фестивалях, 

конкурсах й інших заходах, ще проводяться на території Саратовської області і 
України; 

- участь діячів культури і мистецтва в конференціях, семінарах, майстер-
класах і інших заходах, ще проводяться на території Саратовської області і 
України; 

- організація  інформаційного обміну методичними  виданнями  по 
основних напрямах роботи у сфері культури і мистецтва. 

7.2. У сфері освіти: 
- обмін вченими, аспірантами і студентами; 
- встановлення наукової співпраці; 
- надання взаємної допомоги в підвищенні наукової кваліфікації вчених і 

викладачів; 
- обмін досвідом впровадження і розвитку передових методів навчання; 
- обмін публікаціями і матеріалами щодо провідних досліджень; 
- проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів і семінарів; 
- реалізація (за можливості і взаємного інтересу) спільних наукових 

програм і проектів; 
- участь студентів в програмах подвійних дипломів, включно навчання, 

закордонних стажуваннях і наукових конференціях; 
- залучення викладачів і співробітників ВНЗ до програм зарубіжних 

стажувань і наукових заходів за кордоном; 
- залучення засобів російських, українських і зарубіжних фондів для 

фінансування спільних україно-російських наукових проектів; 



- обмін студентськими колективами (спортивними, художніми, КВК та 
ін.). 

7.3. В області розвитку молодіжної політики, спорту і туризму: 
- участь спортсменів у всеросійських і міжнародних змаганнях, що 

проводяться на територіях Сторін; 
-  обмін спортивними делегаціями при проведенні фізкультурно-масових і 

спортивних заходів;  
- обмін досвідом у сфері туризму між Саратовською областю і Україною; 
- інформаційна підтримка організації і проведення заходів туристичного 

спрямування; 
-  проведення презентацій, семінарів, конференцій і «круглих столів» на 

територіях Саратовської області і України, спрямованих на встановлення 
ділових контактів між організаціями індустрії туризму; 

- проведення  інформаційно-пропагандистської роботи  з героїко-
патріотичного  виховання молоді. 

7.4. В  області охорони навколишнього середовища та 
природокористування: 

- організація обміну досвідом, діючими нормативними і методичними 
документами, а також здійснення спільних інтегрованих інноваційних проектів 
з метою природокористування. 

7.5. В області інформаційного супроводу і висвітлення міжрегіональної 
співпраці: 

- поширення інформації щодо можливостей співробітництва Саратовської 
області і регіонів України у виробничій і економічній сферах в засобах масової 
інформації Сторін; 

- просування в засобах масової інформації матеріалів про співпрацю 
Саратовської області і регіонів України. 

7.6. В області агропромислового сектору: 
- участь підприємств Сторін в торгово-промислових ярмарках, виставках-

продажах і ділових презентаціях, постійне оновлення і більш доступне 
висвітлення комерційних пропозицій щодо торгівельної співпраці. 

 
Інформація відділу інвестицій, інновацій, розвитку та туризму 

Ужгородської міської ради 
 


