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Звіт з реалізації заходів
Програми міжнародного співробітництва та промоції міста Хмельницького на 2016-2020 роки у І півріччі 2019 року
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Виконання заходів
І. Міжнародне співробітництво
Забезпечено перебування 28-30 вересня 2018 року іноземних делегацій у рамках
святкування Дня міста Хмельницького.
29 вересня 2018 року відбулась офіційна зустріч у міській раді, у якій взяли участь
Олів’є Ведрін - Президент Continental European Union Club (Франція), Дамян Цярціньскі
– Генеральний консул Республіки Польща в Вінниці, представники міст Чеханов
(Польща), Руставі (Грузія), Сілістра (Болгарія) та Шяуляй (Литва).
Протягом 2018 року організовано прийом 22 офіційних делегацій.
Зокрема, 25 січня 2018 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради зі
спостерігачами Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ, під час якої було обговорено
загальну політичну та економічну ситуацію у місті Хмельницькому, а також ситуацію з
безпеки. Крім цього, були обговорені питання щодо рівня життя хмельничан,
можливостей їх працевлаштування у місті та проблеми трудової міграції.
09 лютого 2018 року організовано робочу зустріч керівництва міської ради із
президентом Українсько-Австрійської Асоціації Альфредом Ф.Праусом. Під час
зустрічі було обговорено можливі шляхи посилення українсько-австрійських відносин,
налагодження двостороннього співробітництва у соціально-економічній сфері з метою
подальшої реалізації спільних інвестиційних проектів.
23 лютого 2018 року проведено робочу зустріч керівництва міської ради з
представниками Проекту USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні”.
Під час зустрічі було проведено прес-брифінг та прес-тур на об’єкти, де були
впроваджені енергоефективні заходи. Учасникам презентовано результати роботи з
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проектом. Високо оцінив потужну роботу, здійснену містом у напрямі
енергоефективності, та розповів про досягнення України у цій сфері за останній рік,
голова Держенергоефективності Сергій Савчук. Діана Корсакайте, керівник Проекту
USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні” зазначила, що місто
Хмельницький часто презентують іноземним партнерам, як приклад успішного досвіду,
зокрема і в сфері енергоефективності та відновлювальних джерел енергії.
23 лютого 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з очільницею
Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека Ткешелашвілі (Грузія). Під час зустрічі
було обговорено загальну політичну та економічну ситуацію у місті, а також методи
впровадження антикорупційної політики в органах місцевого самоврядування. За
результатами зустрічі прийнято рішення більш детально опрацювати можливості
майбутньої співпраці.
03 березня 2018 року проведено робочу зустріч керівництва міської ради із директором
іранської компанії PRS Магсуді Масудом. Під час зустрічі було обговорено можливі
шляхи співпраці між м. Хмельницьким та м. Тегеран (Іран), налагодження
двостороннього співробітництва у соціально-економічній сфері з метою подальшої
реалізації спільних проектів, а також підписання угоди про побратимство між нашими
містами. За результатами зустрічі прийнято рішення більш детально опрацювати
можливості майбутньої співпраці.
08 березня 2018 року організовано робочу зустріч керівництва міської ради з
представниками MD Elektronik (Чеська Республіка). Предметом обговорення під час
зустрічі були питання щодо реалізації інвестиційного проекту зі створення підприємства
з виробництва автомобільних джгутів.
Представники чеського виробника повідомили, що розглядають Хмельницький як місто
для розміщення нового виробництва. Зі свого боку міська рада презентувала чеським
підприємцям низку ділянок для будівництва підприємства.
27 березня 2018 року - робоча зустріч керівництва міської ради з головою
Представництва Марубені Корпорейшн в Україні Акіяма Тецуо (Японія). Предметом
обговорення під час зустрічі були питання щодо реалізації інвестиційних проектів.
Представники японської корпорації проінформували, що Марубені Корпорейшн – це
компанія з величезними потужностями та багаторічним досвідом, має представництво в
Україні уже понад 20 років, є однією з найбільших торговельних компаній Японії.
Поряд з торговими операціями всередині країни, активно займається
зовнішньоекономічною та інвестиційною діяльністю. Марубені Корпорейшн в Україні
займаємося імпортом сільськогосподарської техніки, хімії, великогабаритних шин для
гірничодобувної промисловості України, експортом зерна з України, а також проектами
цільових екологічних інвестицій та інфраструктури. Під час зустрічі були обговорені
сфери для реалізації потенційних інвестиційних проектів.
23 квітня 2018 року проведено офіційну зустріч представників компанії “Нова Пошта” з

керівництвом міської ради. Зустріч відбулась з нагоди урочистого закладення першого
каменю фундаменту Хмельницького інноваційного терміналу компанії “Нова Пошта”.
Термінал буде побудований упродовж року і стане ключовим об’єктом інфраструктури
вантажоперевезень “Нова Пошта” у Західній Україні. Компанія створить на
Хмельницькому інноваційному терміналі 300 робочих місць з умовами праці
європейського рівня. Працівники сортуватимуть понад 3 млн посилок на місяць.
Побудова цього терміналу сприятиме підвищенню якості, збільшенню швидкості
обробки вантажів, зменшенню часу їх доставки та удосконаленню логістики, він стане
одним із ключових сортувальних центрів. Термінал буде побудований з використанням
кредитних коштів ЄБРР у сумі 9,5 млн євро.
14 травня 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з Генеральним
консулом Республіки Польща у Вінниці Дамяном Цярціньскі. В ході зустрічі було
обговорено співпрацю міста Хмельницького з польським містом-побратимом
Чехановим, а також плани щодо соціально-економічного партнерства з іншими
польськими містами, зокрема, Любліном, Жешувим та Варшавою, намір створення
українсько-польського центру на базі Народного будинку поляків у м. Хмельницькому.
17 травня 2018 року міський голова підписав договір про співробітництво з головою
правління Міжнародної громадської організації “Культурно-дослідницький центр
України та Китаю “Ланьхва” Юрієм Котиком. Офіційні взаємовідносини допоможуть
залучити до міста міжнародних інвесторів. Співпраця з цією міжнародною організацією
розпочалася у грудні 2017 року з візиту до Китаю, участі у Форумі, організованому
Міжнародною палатою Великого Шовкового шляху в Китаї та підписання Угоди
Альянсу міст і регіонів Великого Шовкового шляху, відповідно до якої місто
Хмельницький стало асоційованим членом Альянсу міст і регіонів Великого Шовкового
шляху.
5 червня 2018 року організовано робочу зустріч керівництва міської ради з
представниками муніципалітету міста Сен-Мартен-на-Бюно (Французька Республіка) та
гуманітарної асоціації “Нормандія Україна”.
Під час зустрічі було представлено голову гуманітарної асоціації “Нормандія Україна”
Гі Дюпона, який впродовж останніх 15 років займається благодійною діяльністю в місті
Хмельницькому. За сприяння гуманітарної асоціації “Нормандія Україна” було відкрито
французькі класи в хмельницьких школах та Відокремлений підрозділ “Федерація
петанку України” Хмельницької області.
В ході зустрічі було обговорено співпрацю міста Хмельницького з французьким містом
Сен-Мартен-на-Бюно, а також плани щодо соціально-економічного та спортивного
партнерства між містами. За результатами зустрічі досягнуто домовленостей щодо
подальшого розвитку та зміцнення українсько-французьких зв’язків.
21 червня 2018 року - робоча зустріч керівництва міської ради із представником
компанії Trecan Trading Company. Під час зустрічі було обговорено можливі шляхи

співпраці у житлово-комунальній сфері.
03 серпня 2018 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з Надзвичайним
та Повноважним Послом Швеції в Україні Мартіном Хагстрьомом. Під час зустрічі було
обговорено питання співпраці, зокрема, успішну участь міста Хмельницького в
проектах НЕФКО, ICLD. Обговорили також ідею партнерства міста Хмельницького та
шведських міст.
06 серпня 2018 року проведено робочу зустріч керівництва міської ради із
представниками компанії AuxBridge. Під час зустрічі було обговорено можливі шляхи
співпраці та використання Smart City технологій для соціально-економічного розвитку
міста.
10 серпня 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з представником
PEB Fabet S.A. Kielce (Республіка Польща). Предметом обговорення під час зустрічі
були питання щодо можливості будівництва багатоповерхових паркінгів у місті
Хмельницькому. Янік Іренеуш презентував робочу версію проектів будівництва
багатоповерхових паркінгів у місті Вінниця.
23 вересня 2018 року з офіційним візитом Хмельницький відвідав Надзвичайний і
Повноважний Посол Індії в Україні пан Манодж Кумар Бхарті. Окрім зустрічі з
керівництвом міста у міській раді, пан Манодж Кумар Бхарті у книгарні “Є”
презентував власну книгу “Індійська філософія крізь призму сучасної науки”. Також у
рамках Днів Індії у Хмельницькому відбувся кінопоказ індійського кіно у кінотеатрі ім.
Т. Шевченка, а на майданчику перед кінотеатром мешканці та гості міста мали змогу
споглядати традиційні індійські танці. Пан Посол висловив сподівання, що завдяки
таким заходам хмельничани зацікавляться індійською культурою, філософією,
збагатяться духовно та розширять свій світогляд.
29 вересня 2018 року відбулась офіційна зустріч міського голови з іноземними
делегаціями у рамках святкування Дня міста Хмельницького. У зустрічі взяли участь
Олів’є Ведрін - Президент Continental European Union Club (Франція), Дамян Цярціньскі
– Генеральний консул Республіки Польща в Вінниці, представники міст Чеханов
(Польща), Руставі (Грузія), Сілістра (Болгарія) та Шяуляй (Литва). Гості з іноземних
країн привітали хмельничан з 587 річницею міста Хмельницького.
11 листопада 2018 року відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради з
делегацією Альянсу міст Шовкового шляху. За результатами зустрічі підписано
Меморандум про взаєморозуміння між Альянсом міст Шовкового шляху та містом
Хмельницький, який передбачає наступні форми співпраці:
- сприяти участі у проведенні заходів міжнародного характеру (конференцій,
семінарів, форумів, виставок, круглих столів, зустрічей, нарад тощо;
- використовувати свої ресурси у медіасфері з метою просування економічних,
туристичних, культурних та інших ресурсів, просувати місто Хмельницький в якості
популярного туристичного напрямку серед громадян КНР;

1.3.

- сприяти співробітництву у сфері базової інфраструктури, економічного розвитку;
- сприяти обміну досвідом між Україною та Китаєм у сфері розвитку міст;
- спільно приймати участь у подачі заявок на гранти тощо.
28 грудня 2018 року відбулась офіційна зустріч керівництва міської ради та
представників поліції з завідувачем кафедри судової медицини медичного факультету
університету ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словацька Республіка) Микитою
Бобровим. Під час зустрічі було обговорено можливі шляхи співпраці, зокрема, щодо
розроблення програмного забезпечення для моделювання та відслідковування
дорожньо-транспортних пригод, обміну досвідом з словацькими поліцейськими,
написання грантових проектів для підготовки експертів з судової медицини,
використання спеціальних програм та обладнання. За результатами зустрічі прийнято
рішення більш детально опрацювати можливості майбутньої співпраці.
Проведення виїзних робочих 27 березня 2018 року представники міської ради та підприємств міста взяли участь в
зустрічей з представниками заході у форматі Світового бізнес-кафе “Жіноче підприємництво: вихід на зовнішні
міжнародних організацій, у ринки”, який був організований проектом CUTIS спільно з Хмельницькою торговот.ч. донорських
промисловою палатою. Під час цього заходу учасники отримали інформацію з питань
експорту українських товарів до Канади в контексті вступу в силу Угоди про вільну
торгівлю між Україною і Канадою.
8 травня 2018 року відбулася робоча зустріч керівництва міської ради з представниками
Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Європейського банку реконструкції та
розвитку. Під час зустрічі було обговорено головні фінансові аспекти проекту “Розумне
довкілля Хмельницький”.
24-26 травня 2018 року представники міської ради та товаровиробники міста взяли
участь у міжнародній конвенції “World Manufacturing Convention”, яка проходила в місті
Хефей (Китайська Народна Республіка).
18-22 червня 2018 року делегація у складі працівників Хмельницької міської ради та
представників бізнесу міста взяла участь у Фестивалі їжі та культур Шовкового Шляху
у м. Цзяюйгуань (Китайська Народна Республіка), де представили продукцію місцевих
виробників: ТМ Насолода, ТОВ “Sunny Food”, Сироварня Іберія, ПрАТ “Хмельницька
маслосирбаза”, ПП “Балтіка”, ПрАТ “Хмельницька макаронна фабрика”, Хмельницька
кондитерська фабрика “Кондфіл”, ПП “Рудпол”, ТОВ “Хмельницький зернопродукт”,
ПрАТ “Хмельпиво”, ПП “Рикун”. Крім цього, працівники міської ради налагодили
співпрацю з представниками інших країн та міжнародних організацій.
14-15 вересня 2018 року представники міської ради взяли участь у святкових заходах з
нагоди Дня міста Сілістра (Болгарія), 20-23 вересня 2018 року – у святкових заходах з
нагоди 70-річного ювілею міста Руставі (Грузія).
15-17 жовтня 2018 року міський голова взяв участь у Міжнародному Саміті Silk Road
Business Summit, що відбувся в місті Zhangjiajie (Китай). Це третій такий захід і вже
вдруге до нього долучається міський голова Хмельницького. Учасники Саміту –
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представники майже 100 країн світу: міські голови, керівники регіонів, міністри, бізнесспільнота. Головна мета – обмін досвідом та пошук бізнесових взаємовідносин.
Очільник Хмельницького презентував потенційним іноземним партнерам інвестиційний
потенціал міста, розповів про кроки у створенні індустріального парку, заходи на
підтримку підприємництва, вільні земельні ділянки для інвесторів, презентував великі
підприємства, що працюють у місті.
Хмельницький для більше тисячі учасників Саміту був представлений окремим
виставковим стендом з презентаційними матеріалами, каталогами підприємств тощо.
21 листопада 2018 року представники міської ради взяли участь у семінарі від
Представництва ЄС для підприємців Хмельницького та Хмельницької області “Як
знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі?”, під час якого була висвітлена
інформація про можливості для українських підприємців знайти бізнес-партнерів у
Європі та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку ЄС.
7-8 грудня 2018 року представники міської ради спільно з підприємцями міста взяли
участь у Міжнародній виставці харчових продуктів Ekogala 2018 у м. Жешув (Польща).
Під час виставки було презентовано виробничий потенціал підприємств харчової галузі
міста (ТОВ “Санні Фуд”, ПАТ “Хмельницька макаронна фабрика”, ПП “Рудпол”,
Сироварня “Іберія”, ПрАТ “Хмельпиво”, ТМ “Зелений хутір”, ПП “Рикун”).
10-11 грудня 2018 року заступник міського голови взяв участь в Конференції Сторін
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, де презентував позитивний досвід міста
Хмельницького зі стратегічного планування, координації та фінансування реалізації
муніципальних енергетичних проектів.
28 вересня 2018 року проведено ІІ Форум економічного розвитку Хмельницького, який
зібрав близько 600 учасників. Цілями форуму були: знайти спільні можливості розвитку
Хмельницького, об`єднати спільні зусилля влади, бізнесу та громадського сектору,
покращити підприємницький потенціал міста. Під час форуму міський голова
представив результати реалізації інвестиційних проектів, які були презентовані під час
проведення Форуму економічного розвитку Хмельницького минулого року. Успішними
історіями роботи у Хмельницькому поділились такі інвестори як ТОВ “Нова Пошта”,
ТОВ “СЕ Борднетце Україна”, ТОВ “Дювельсдорф Україна”, ТОВ “Карат”, ТОВ “Гранд
Імпорт”.
Під час форуму були проведені чотири дискусійні панелі: “Сучасні інструменти
ефективного управління”, “Бізнес-можливості в туристичній сфері міста”,
“Енергоефективні рішення для бізнесу”, “Масштабування бізнесу та вихід на зовнішні
ринки”.
Забезпечено перебування 28-30 вересня 2018 року іноземних делегацій міст-побратимів
у рамках святкування Дня міста Хмельницького: Чеханов (Польща), Руставі (Грузія),
Сілістра (Болгарія) та Шяуляй (Литва).
23 вересня 2018 року з офіційним візитом Хмельницький відвідав Надзвичайний і
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заходах, що проводяться у Повноважний Посол Індії в Україні пан Манодж Кумар Бхарті. Окрім зустрічі з
місті
керівництвом міста у міській раді, пан Манодж Кумар Бхарті у книгарні “Є”
презентував власну книгу “Індійська філософія крізь призму сучасної науки”. Також у
рамках Днів Індії у Хмельницькому відбувся кінопоказ індійського кіно у кінотеатрі
ім. Т. Шевченка, а на майданчику перед кінотеатром мешканці та гості міста мали змогу
споглядати традиційні індійські танці. Пан Посол висловив сподівання, що завдяки
таким заходам хмельничани зацікавляться індійською культурою, філософією,
збагатяться духовно та розширять свій світогляд.
Організація
візитів 22-26 січня 2018 року 8 представників міської ради взяли участь у навчальній поїздці з
офіційних
делегацій, обміну досвідом з польськими муніципалітетами (м. Люблін та район Прага-Полуднє м.
посадових осіб виконавчих Варшава). Під час поїздки члени делегації обговорили питання соціально-економічного
органів міської ради для розвитку та ознайомилися із специфікою роботи польських колег.
проходження стажування в 20-25 червня 2018 року 8 представників Хмельницької міської ради здійснили робочу
муніципалітетах
міст- поїздку до міст Люблін та Чеханов (Республіка Польща) з метою обміну досвідом в
побратимів
соціально-економічній сфері та налагодження співпраці з інституціями соціального
захисту населення цих міст.
15-19 жовтня 2018 року працівник комунальної установи Хмельницької міської ради
“Агенція розвитку Хмельницького” пройшов стажування з питань проектного
менеджменту в Словенії (м. Любляна) за рахунок приймаючої сторони.
Організація участі груп 12-18 березня 2018 року вихованці СКЦ “Плоскирів” взяли участь у спортивних
учнів, студентів, спортивних змаганнях, які відбулися у районі Охота м. Варшави (Республіка Польща).
та творчих колективів у 7-9 грудня 2018 року 15 спортсменів м. Хмельницького взяли участь у змаганнях з
заходах, що проводяться плавання – Гран-прі Чеханова з нагоди 20-річчя клубу МПКС Орка Чеханов.
містами-побратимами
Обмін досвідом з іншими 21 березня 2018 року працівники міської ради взяли участь у круглому столі
містами України
“Громадський бюджет в містах та громадах Хмельницької області. Виклики та
можливості”. Захід відбувся за підтримки Посольства США в Україні.
28-29 травня 2018 року працівники міської ради успішно пройшли І етап курсу навчання
з підготовки планів місцевого економічного розвитку, в рамках Ініціативи ЄС “Мери за
Економічне Зростання” в Україні.
7-8 червня 2018 року працівники міської ради успішно пройшли навчання за програмою
тренінгу “Проектний менеджмент: сутність та вибір потенційних донорів”,
організованим Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій.
26-27 жовтня 208 року представники міської ради взяли участь у ІІІ Міжнародному
Форумі практиків партиципації “Між цінностями та процедурами: підтримка та
трансформація громадського бюджету”.
24 жовтня 2018 року представники міської ради взяли участь у Першому форумі
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індустріальних парків України.
07 листопада 2018 року представники міської ради взяли участь у 5-му щорічному
робочому семінарі “Чисті технології: централізоване теплопостачання, системи очистки
води/стічних вод, поводження з відходами, переробка відходів”.
14-15 листопада 2018 року представники міської ради взяли участь у тренінгу з
кластерної розбудови, організованому Європейським банком реконструкції та розвитку
в рамках ініціативи EU4Business, який проходив у м. Львів.
08 грудня 2018 року представники міської ради взяли участь у Конференції ефективного
врядування в рамках програми МРІ “Відповідальна та підзвітна політика в Україні”.
22-23 листопада 2018 року представники міської ради взяли участь у міжнародній
конференції “Муніципалітети за стале зростання”.
Відповідно до Угоди між Корпусом Миру США в Україні та Хмельницькою міською
радою про співпрацю в рамках проекту “Розвиток громад”, з 15 червня 2016 року в
міській раді працює доброволець Корпусу Миру США в Україні, який надає допомогу у
розробці та реалізації проектів соціального, економічного, культурного, екологічного
спрямування, які орієнтовані на розвиток територіальної громади міста Хмельницького,
покращення співпраці між міською радою, громадськими організаціями та бізнесом. У
2017 році добровольцю Корпусу Миру США в Україні погоджено продовження терміну
перебування у Хмельницькій міській раді ще на один рік.
Для забезпечення проведення презентацій, виїзних робочих зустрічей тощо придбано
ноутбук LENOVO.
В співпраці з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) в рамках
кредитування проектів з енергозбереження та отримання грантової допомоги по
Програмі співфінансування від Фонду Східноєвропейського партнерства з
енергоефективності та довкілля (Фонду Е5Р) міська рада працює над реалізацією
проекту “Підвищення енергоефективності закладів бюджетної сфери міста
Хмельницького” щодо проведення заходів з термомодернізації бюджетних будівель
ДНЗ № 26, ДНЗ № 29, ДНЗ № 54, СЗОШ № 14, СЗОШ № 15. Проектом передбачається
встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміна існуючого внутрішнього та
зовнішнього освітлення на енергозберігаюче (світлодіодне), утеплення фасаду будівель,
заміна вікон та інші енергоефективні заходи. На сьогоднішній день визначено
переможців по 2-х лотах (СЗОШ № 15, СЗОШ №14, ДНЗ № 29) та підписано договори з
переможцями.
Станом на 01.01.2018 року Хмельницької міською радою отримано перший транш від
НЕФКО у розмірі 3552,0 тис. грн. Розпочато роботи на об’єктах. 30 березня 2018 року
відбувся повторний тендер НЕФКО на проведення термомодернізації ДНЗ №54, за
результатами якого переможцем визначено ТОВ “Адамсон”, м. Івано-Франківськ.
Завершено роботи по ЗОШ№15. На стадії виконання роботи по ЗОШ №14, ДНЗ №№29,
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Станом на 13.07.2018 року Хмельницькою міською радою отримано другий транш від
НЕФКО у розмірі 7103,0 тис. гривень.
Наразі в СЗОШ №14, ДНЗ №№29, 54 встановлено індивідуальні теплові пункти з
погодним регулюванням. Зовнішні роботи з термомодернізації будівель завершено.
Роботи з термомодернізації дахів по дошкільним закладам перенесено на квітень 2019
року.
Міська рада бере участь на умовах пільгового кредитування у спільному з
Європейським інвестиційним банком в проекті “Програма розвитку муніципальної
інфраструктури України” Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України в галузі “Енергоефективність будівель” –
інвестиційний проект “Комплексна термомодернізація будівель бюджетної сфери”
вартістю 7,5 млн. євро (6,75 млн. євро - запозичення, 750 тис. євро - наше
співфінансування), до якого включено 21 навчальний заклад та 9 лікувальних закладів
загальною площею понад 150 тис. м2.
Проект передбачає впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, спрямованих
на скорочення обсягів споживання теплової і електричної енергії та підвищення
енергетичної ефективності будівель, включаючи: заміну ламп розжарювання на
енергозберігаючі лампи; встановлення аераторів на водопровідні крани; облаштування
індивідуальних теплових пунктів (ІТП) з погодним регулюванням; теплоізоляцію
трубопроводів та засувок систем теплопостачання; гідравлічне регулювання системи
опалення; термомодернізацію зовнішніх стін; встановлення енергоефективних
склопакетів; утеплення зовнішніх вхідних та балконних дверей; термомодернізацію
дахового перекриття.
Наразі пройдено всі етапи відбору, отримано погодження Міністерства фінансів
України щодо здійснення місцевого запозичення на реалізацію даного проекту та
готуються технічні та розпорядчі документи по проекту.
Завершено підготовку ТЕО за міжнародними стандартами та інших документів,
необхідних для подання проектів на комплексну перевірку до ЄІБ, як це визначено
Фінансовою Угодою. На засіданні Координаційного комітету інвестиційний проект
“Комплексна термомодернізація будівель бюджетної сфери” затверджено до Переліку
проектів з високим ступенем готовності.
Прийнято рішення сесії від 28.09.2018 року №2 “Про здійснення зовнішнього місцевого
запозичення шляхом залучення кредиту від Європейського інвестиційного банку для
фінансування проекту “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”.
Хмельницька міська рада проходить оцінку фінансового стану для реалізації цього
проекту. Відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з представниками групи
реалізації проекту Європейського Інвестиційного Банку.
31 жовтня 2018 року відбулась робоча зустріч керівництва міської ради з

представниками групи реалізації проекту Європейського Інвестиційного Банку.
Предметом обговорення під час зустрічі були питання щодо підтвердження підтримки
проекту “Комплексна термомодернізація бюджетної сфери” на політичному рівні,
обговорення проекту, його складових, поточного стану та “візит на об'єкти”, технічні
питання. Після зустрічі відбулись візити на об’єкти (СЗОШ №1– майбутній об’єкт для
реалізації проекту та ЗОШ 15 – приклад реалізованого в рамках міжнародного проекту
НЕФКО об’єкту).
Наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2018 року №1003 погоджено обсяг та
умови здійснення місцевого запозичення Хмельницькою міською радою.
Прийнято рішення сесії міської ради від 27.12.2018 року №3 “Про здійснення місцевого
запозичення для фінансування інвестиційного проекту “Комплексна термомодернізація
закладів бюджетної сфери м. Хмельницького” та втрату чинності рішення міської ради”.
Підписана “Угода про передачу коштів позики” між Мінфіном, Мінрегіоном, НКРЕКП і
Хмельницькою міською радою.
З метою вирішення нагальних проблем щодо утилізації відходів на полігоні твердих
побутових відходів, забезпечення дегазації полігону та створення додаткових
потужностей із генерування електричної енергії проведено конкурс щодо дегазації
полігону твердих побутових відходів у місті Хмельницькому та 20 червня 2017 року
його переможцем визначено компанію “Біогаз ЕНЕРДЖІ”. Загальна вартість проекту
становить близько 2 млн. евро.
Комплекс робіт з дегазації включає сукупність заходів, що повинен виконати
переможець конкурсу, спрямованих на збір та організований відвід (примусове
вилучення) біогазу, що утворюється при анаеробному розкладанні органічної складової
твердих побутових відходів, з тіла полігону через систему газопроводів і свердловин
збору біогазу, а також прокладання лінії електропередачі до полігону та встановлення
когенераційної установки для виробництва електричної енергії і продажу її на
енергоринку України.
13% з продажу електроенергії, виробленої внаслідок спалювання вилученого біогазу, за
результатами конкурсу, буде передаватись Хмельницькому комунальному підприємству
“Спецкомунтранс” на рекультивацію та укріплення схилів полігону, в результаті значно
зменшиться ймовірність загорання сміттєзвалища.
Очікуваними результатами від реалізації проекту є:
- зменшення навантаження на навколишнє середовище завдяки зменшенню
викидів парникових газів в атмосферу;
- покращення інфраструктури регіону;
- покращення енергетичної стабільності регіону завдяки використанню
альтернативних джерел енергії;
- покращення екологічної ситуації завдяки вилученню та спалюванню
вибухонебезпечних газових сумішей в тілі полігону. При цьому зменшуються

виникнення пожеж на полігоні та покращується стан навколишнього середовища.
24 січня 2018 року відбувся запуск роботи установки з дегазації полігону твердих
побутових відходів.
17 січня 2018 року оголошено тендер на закупівлю “Розробка техніко-економічного
обгрунтування (ТЕО) будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів
(сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з
побутових відходів сировини або готової продукції)”, за результатами якого 28 березня
2018 року було обрано переможця – державне підприємство “Науково-дослідний та
конструкторсько-технологічний інститут міського господарства”. ДП “НДКТІ МГ”
розроблено техніко-економічного обґрунтування будівництва комплексу з переробки
твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої
передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції).
18 вересня 2018 року відбулася презентація техніко-економічного обгрунтування
будівництва сміттєпереробного комплексу у Хмельницькому. Розробкою ТЕО
займалося ДП “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського
господарства”. Головний інженер Ігор Сатін представив напрацювання у ході пресконференції. У ТЕО оцінювались наступні методи пере6робки: механічна переробка з
відновленням матеріалу, включаючи виробництво RDF палива, а також стабілізація
органічної фракції ТПВ шляхом компостування у рядах, що накриваються мембраною з
металевим каркасом; механічна переробка з відновленням матеріалу, включаючи
виробництво RDF палива, а також аеробна стабілізація у тунелях; механічна переробка з
відновленням матеріалу за рахунок біосушіння, включаючи виробництво RDF палива та
біомаси, які можна використовувати як паливо у тепломережах міста. Вартість
комплексу становитиме від 526 млн. грн. до 676 млн. гривень.
4 січня 2019 року підписано Угоду про підготовку кредитного фінансування проекту
модернізації інфраструктури ТПВ у м. Хмельницький між Хмельницькою міською
радою, ХКП “Спецкомунтранс” та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку
(EBRD).
Проект складатиметься з двох етапів, які передбачають:
- рекультивацію існуючого полігону, придбання нового обладнання для полігону
та покращення системи збору та транспортування ТПВ;
- пропагування вторинної переробки сміття та створення сучасного
сміттєпереробного комплексу для переробки та компостування ТПВ, а також
впровадження довгострокової стратегії по управлінню ТПВ.
Згідно умов Угоди, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку надасть
ХКП “Спецкомунтранс” довгострокове фінансування (до 13 років ) в сумі до 15
мільйонів євро під 6.0-6.5% річних понад шестимісячну ставку EURIBOR з можливістю
коригування під гарантію Хмельницької міської ради.
Інвестиційна Платформа Сусідства Європейського Союзу забезпечить грантове

співфінансування (безповоротні кошти) в сумі до 5 мільйонів євро на впровадження
першого етапу проекту.
Також ЄБРР додатково мобілізуватиме грантові кошти для підготовки регіонального
плану управління ТПВ та програми участі зацікавлених сторін, розробки пропозицій
щодо корегування методології встановлення тарифів на захоронення та переробку ТПВ
на базі принципу повного покриття витрат.
Міська рада працює над створенням індустріального парку. Рішенням сесії міської ради
від 11.04.2018 року № 11 затверджено Програму створення та розвитку індустріального
парку “Хмельницький”, метою якої є визначення перспектив та моделювання розвитку
індустріального парку “Хмельницький” як потужного інноваційно-технологічного
утворення, що стимулюватиме інвестиційно-виробничу діяльність на локальній
території та підвищить інвестиційну привабливість міста Хмельницького.
Рішенням сесії міської ради від 14.12.2018 року № 15 затверджено концепцію
індустріального парку “Хмельницький” та створено індустріальний парк
“Хмельницький”.
Хмельницькою міською радою отримано витяг з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку для розміщення індустріального парку площею 90,93 га.
З метою залучення коштів міжнародної технічної допомоги направлено 4 заявки
бюджетних закладів міста для отримання грантової допомоги по проектах людської
безпеки програми “Кусаноне”.
З метою залучення додаткових фінансових ресурсів в соціально-економічний розвиток
міста, міською радою розроблено 6 проектів регіонального розвитку та делеговано
облдержадміністрації повноваження з їх ініціювання для участі у конкурсному відборі
проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (“Обирай місцеве” - система
підтримки виробників регіону “центр-захід”; “Збереження культурно-мистецьких
традицій через відновлення Хмельницького міського будинку культури”; “Формування
системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому”; “Створення
експозиції інноваційного історико-культурного музейного комплексу міста
Хмельницького”; “Створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури
Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром в місті Хмельницькому”;
“Забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими
робітниками”).
Три проекти стали переможцями: “Створення інноваційних об’єктів туристичної
інфраструктури Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром в місті
Хмельницькому” (обсяг залучених коштів з державного бюджету – 9,4 млн. грн.),
“Забезпечення потреб ринку продукції закритих ґрунтів кваліфікованими робітниками”
(обсяг залучених коштів з державного бюджету – 3,72 млн. грн.), “Формування системи
підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому” (обсяг залучених коштів з
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державного бюджету – 3,6 млн. грн.).
З метою залучення додаткових ресурсів для вирішення проблем соціально-економічного
розвитку громад розроблено та подано 4 мікропроекти на участь в обласному конкурсі
мікропроектів сталого місцевого розвитку у Хмельницькій області на 2017-2020 роки
(мікропроекти “Мальоване місто”, “Скейтборд фігура”, “Капітальний ремонт
контейнерного майданчика із встановленням підземного контейнера на вул.
Молодіжній, 2/3 в м. Хмельницькому” та “Поточний ремонт скульптурних композицій
“Машина “Лев” автора Миколи Мазура у парку ім. М. Чекмана м. Хмельницького”).
Переможцями конкурсу стали мікропроекти “Капітальний ремонт контейнерного
майданчика із встановленням підземного контейнера на вул. Молодіжній, 2/3 в
м. Хмельницькому” (обсяг співфінансування з обласного бюджету – 124,8 тис. гривень),
“Встановлення вентиляційної системи з рекуперацією тепла у Хмельницькому
дошкільному виховному закладі № 39 “Котигорошко” (обсяг співфінансування з
обласного бюджету – 147,68 тис. грн.) та мікропроект “ Капітальний ремонт встановлення годинникової скульптури (жакмара) на вежі кінотеатру “Планета” у м.
Хмельницькому” (обсяг співфінансування з обласного бюджету – 149,93 тис. гривень).
Крім цього, комунальною установою Хмельницької міської ради “Агенція розвитку
Хмельницького” розроблено та подано проекти на конкурси:
- Британської Ради в Україні у партнерстві з EUNIC “Culture Bridges” проект “Literary
and translation festival “TRANSLATORIUM”;
- Європейської комісії “Creative Europe” проект “Waste to art”;
- Інноваційних IT-проектів на основі відкритих даних “Open Data Challenge” “MyCity”;
- Міжнародного фонду культурного різноманіття ЮНЕСКО проект “Файне Поділля:
Розвиток потенціалу мікропідприємництва місцевих традиційних ремесл шляхом
інтеграції в економічний сектор Поділля, Україна”;
- Канадського фонду місцевих ініціатив проект “Розвиток потенціалу місцевих жінокмайстринь шляхом інтеграції в економічний сектор Поділля”;
- Британської Ради в Україні у партнерстві з EUNIC “Culture Bridges” проект
“KiteCamp”;
- ДУ “Українського культурного фонду» проект міжнародного фестивалю “Literary and
translation festival “TRANSLATORIUM”.
Працівники міської ради постійно удосконалюють свій кваліфікаційний рівень та беруть
участь у різноманітних семінарах, конференціях, курсах підвищення кваліфікації тощо.
28-29 травня та 2-3 липня 2018 року працівники міської ради успішно пройшли курс
навчання з підготовки планів місцевого економічного розвитку, в рамках Ініціативи ЄС
“Мери за Економічне Зростання” в Україні.
7-8 червня 2018 року працівники міської ради успішно пройшли навчання за програмою
тренінгу “Проектний менеджмент: сутність та вибір потенційних донорів”,
організованим Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації

-

всеукраїнськими
організаціями

1.16.

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій.
14-15 листопада 2018 року представники міської ради взяли участь у тренінгу з
кластерної розбудови, організованому Європейським банком реконструкції та розвитку
в рамках ініціативи EU4Business, який проходив у м. Львів.
21 листопада представники міської ради взяли участь у семінарі від Представництва ЄС
для підприємців Хмельницького та Хмельницької області “Як знайти бізнес-партнера в
Європейському Союзі?”, під час якого була висвітлена інформація про можливості для
українських підприємців знайти бізнес-партнерів у Європі та підвищити свою
конкурентоспроможність на ринку ЄС.
13 грудня 2018 року представники міської ради та бізнес-спільноти міста взяли участь в
навчальному тренінгу “Практичні аспекти експорту до Канади”.
Забезпечення навчання та 22-26 січня 2018 року 8 представників міської ради взяли участь у навчальній поїздці з
підвищення
кваліфікації обміну досвідом з польськими муніципалітетами (м. Люблін та район Прага-Полуднє м.
працівників міської ради за Варшава). Під час поїздки члени делегації обговорили питання соціально-економічного
кордоном
розвитку та ознайомилися із специфікою роботи польських колег.
З метою вивчення європейського досвіду доброго врядування Хмельницька міська рада
долучилася до участі у проекті “Німецько-українська академія з питань доброго
урядування та підвищення компетентності в Європі” (AGREE) Європейської академії
Берліну. Станом на 1 січня 2019 року 4 представники міської ради підвищили
компетенцію у цьому проекті.
У грудні 2017 року Хмельницька міська рада вдруге стала переможцем конкурсу для
участі у тренінговій програмі “Посилення місцевої демократії та урбаністичного
розвитку за допомогою підходу SymbioCity”. Програмою передбачається участь
команди від міста у 5 тренінгових сесіях і підготовка комплексного проекту
“Індустріальний парк “Хмельницький” за системою SymbioCity.
28 січня – 02 лютого 2018 року представники міської ради взяли участь у вступному
семінарі міжнародної навчальної програми у м. Белград (Республіка Сербія), 14-18
травня 2018 року у семінарі міжнародної навчальної програми у м. Києві, 07-20 жовтня
2018 року у ключовій фазі семінару міжнародної навчальної програми (Королівство
Швеція).
18-21 квітня 2018 року представники міської ради взяли участь у міжнародному
семінарі тренінгової програми “Посилення місцевої демократії та урбаністичного
розвитку за допомогою підходу SymbioCity” у м. Мугла (Туреччина) з метою підготовки
комплексного проекту “Розумне Довкілля Хмельницький”.
24-26 травня 2018 року представники Хмельницької міської ради та товаровиробники
міста взяли участь у міжнародній конвенції “World Manufacturing Convention”, яка
проходила в м. Хефей (Китайська Народна Республіка).
20-25 червня 2018 року відбулася робоча поїздка делегації Хмельницької міської ради
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до міст Люблін та Чеханов (Республіка Польща). Під час поїздки члени делегації
обговорили питання соціально-економічного розвитку та налагодили співпрацю з
інституціями соціального захисту населення цих міст.
15-17 жовтня 2018 року міський голова взяв участь у Міжнародному Саміті Silk Road
Business Summit, що відбувся в місті Zhangjiajie (Китай). Це вже третій такий захід і
вдруге до нього долучається міський голова мер Хмельницького. Учасники Саміту –
представники майже 100 країн світу: міські голови, керівники регіонів, міністри, бізнесспільнота. Головна мета – обмін досвідом та пошук бізнесових взаємовідносин.
Очільник Хмельницького презентував потенційним іноземним партнерам інвестиційний
потенціал міста, розповів про кроки у створенні індустріального парку, заходи на
підтримку підприємництва, вільні земельні ділянки для інвесторів, великі підприємства,
що працюють у місті.
15-19 жовтня 2018 року працівник комунальної установи Хмельницької міської ради
“Агенція розвитку Хмельницького” пройшов стажування з питань проектного
менеджменту в Словенії (м. Любляна) за рахунок приймаючої сторони.
12-13 грудня 2018 року заступник міського голови взяв участь у поїздці з обміну
досвідом в рамках Проекту “Покоління активних лідерів 2018”, що націлений на
підтримку обміну структурованою інформацією та підвищення спроможності місцевих
посадовців щодо вирішення проблем.
ІІ. Промоція міста
Розроблено презентаційну, сувенірну та іміджеву продукцію відповідно до бренд-буку
міста. Зазначена продукція презентувалась представникам офіційних делегацій,
міжнародних організацій, фінансових інституцій під час офіційних прийомів з питань
налагодження співпраці.
Розроблено Інвестиційний профіль Хмельницького, який офіційно був представлений
на ІІ Форумі економічного розвитку Хмельницького.
Інвестиційний профіль міста Хмельницького надіслано іноземним дипломатичним
представництвам в Україні з метою поширення серед ділових кіл іноземних держав.
Створено веб ресурс “Інвестиційний портал Хмельницького”, на якому розміщується
інформація для потенційних інвесторів (інформація про місто, експортні можливості
промислових підприємств міста, вільні виробничі площі та офісні приміщення, які
можуть бути запропоновані інвесторам для ведення виробничої та економічної
діяльності, вільні земельні ділянки, успішні історії інвестування тощо).
Придбано послуги з розробки та впровадження інтернет-орієнтованого програмного
забезпечення – інтернет-сайту каталогу www.khmcityforum.com з розміщенням на
хостингу.
На офіційному сайті Хмельницької міської ради, у розділі “Міста-побратими”, а також у
стрічці новин сайту розміщується інформація про заходи міжнародного
співробітництва.
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