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Інформація
про хід виконання Програми створення та розвитку індустріального парку
«Хмельницький» за 2020 рік:
№
Зміст заходів
з/п
Виробничий етап – 2020 рік і далі
22
Будівництво і запуск
основних
інфраструктурних та
виробничих об’єктів
23
Пошук та залучення
учасників індустріального
парку

24

Організація надання
необхідних послуг
учасникам індустріального
парку

25

Забезпечення ефективних
комунікацій із зовнішнім
середовищем

Виконання заходів
Проводяться роботи з виготовлення проектнокошторисної
документації
на
будівництво
інфраструктури, необхідної для подальшої розбудови
індустріального парку «Хмельницький».
Задля інформування про діяльність індустріального
парку виготовлено буклет «Індустріальний парк
«Хмельницький» китайською мовою.
Інформацію про індустріальний парк «Хмельницький»
можна
отримати,
скориставшись
англомовним
мобільним додатком Investstukraine. Додаток містить
інформацію про індустріальні парки в Україні та
інвестиційний потенціал держави.
Також
індустріальний
парк
«Хмельницький»
долучився до загальної бази індустріальних парків
України. Ресурс створено за підтримки девелоперської
і керуючої компанії Management Bureau. Основна мета
ресурсу – висвітлення теми індустріальних парків
країни за допомогою інформаційних засобів.
Ведеться підготовка до організації та проведення
конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального
парку «Хмельницький», розробляються проекти
договорів
про
створення
та
функціонування
індустріального парку.
Представники міської ради 27 лютого 2020 року взяли
участь в інформаційному заході-презентації Глобальної
програми еко-індустріальних парків в Україні.
Програма реалізується UNIDO - United Nations
Industrial Development Organization за підтримки
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України та фінансується
Урядом Швейцарії. В рамках заходу було презентовано

компоненти Програми та особливості її впровадження
в Україні.
30 липня 2020 року представник управління економіки
міської ради взяв участь у Міжнародному семінарі з
впровадження принципів екоіндустріальних парків,
організованому Організацією Об'єднаних Націй з
промислового розвитку на базі платформи Zoom.
17 грудня 2020 року представником управління
економіки міської ради було взято участь у
міжнародному онлайн-семінарі Проєкту «GEIPP
Ukraine», UNIDO «Світовий досвід впровадження
законодавства для екоіндустріальних парків».
Начальник управління
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