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Інформація
про виконання заходів Програми створення та розвитку індустріального парку
«Хмельницький» за 1-ше півріччя 2019 року:
№
з/п
13

13-1

14

15

19

Зміст заходів

Виконання заходів

Інвестиційний етап – 2019 рік
Виготовлення
проектно- Виготовлення проектно-кошторисної документації
кошторисної документації на будівництво інфраструктури планується після
на
будівництво затвердження проекту детального плану території
індустріального парку.
інфраструктури
Розробка
детального Розроблено проект детального планування ділянки
планування
території індустріального парку, інженерно-технічних заходів
загальною площею 90,9324 та заходів цивільного захисту. Проект детального
га
для
індустріального плану території та Заяву про визначення обсягу
парку по вул. Вінницьке стратегічної екологічної оцінки проекту детального
шосе,18 у м. Хмельницький плану території індустріального парку оприлюднено
на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради
(https://khm.gov.ua/uk/content/oprylyudneno-dlyaobgovorennya-proekt-detalnogo-planu-terytoriyi-izayavy-pro-vyznachennya).
Ведуться роботи з ґрунтового обстеження земельної
ділянки для будівництва індустріального парку.
транспортної
інфраструктури
Будівництво під’їзних доріг Облаштування
планується після затвердження проекту детального
плану території індустріального парку.
Розробка
презентаційних Розроблено україномовну та англомовну версію
матеріалів (буклет, промо- буклету «Індустріальний парк «Хмельницький».
ролик)
про
діяльність
індустріального парку
Організація
заходів
з 20 лютого 2019 року представники міської ради
популяризації
та взяли участь у роботі круглого столу «Проблеми та
просування індустріального перспективи стійкого інноваційного розвитку
промисловості за умов світової глобалізації». Під час
парку
заходу було презентовано проект зі створення
індустріального парку «Хмельницький», а також
напрацьовані пропозиції та рекомендації щодо
формування Стратегії розвитку промислового
комплексу України з урахуванням трендів розвитку
європейської індустріальної політики в контексті

20

Участь у бізнес-форумах,
семінарах,
конференціях
тематичного
напряму.
Вивчення
практики
та
механізмів стимулювання
економічного розвитку

21

Організація ділових візитів
та зустрічей з вітчизняними
та
закордонними
партнерами, інвесторами,
іншими
зацікавленими
сторонами

Начальник управління

реалізації концепції Східного Партнерства.
21 лютого 2019 року представники міської ради
взяли участь в робочій зустрічі з працівниками
Посольства КНР в Україні. Під час зустрічі було
презентовано
проект
«Індустріальний
парк
«Хмельницький» та домовлено про спільний захід
для бізнес-спільноти міста.
18 квітня 2019 року відбувся форум «Бізнес з
Китаєм», організований спільно Хмельницькою
міською
радою
спільно
з
Міжнародною
громадською
організацією
«Культурнодослідницький центр України та Китаю «LanHua».
Під час форуму презентовано можливості для
бізнесу в рамках реалізації проекту «Індустріальний
парк «Хмельницький».
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.
Представники міської ради 06-08 лютого 2019 року
взяли участь у національному семінарі міжнародної
навчальної програми у м.Стамбул (Туреччина) та
26-30 травня 2019 року у фінальному семінарі
міжнародної навчальної програми у м.Охрид
(Північна Македонія).
У ІІ півріччі 2019 року планується взяття участі у
Другому форумі індустріальних парків.
У ІІ півріччі 2019 року планується робоча поїздка до
китайського міста-побратима Шицзячжуан з метою
ознайомлення з досвідом КНР у напрямі
стимулювання роботи спеціальних економічних зон
та розбудови індустріальних (технологічних) парків.

О.Новодон

