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Інформація
про стан виконання Програми створення та розвитку індустріального парку
«Хмельницький» за І півріччя 2021 року
№
з/п

Зміст заходів

9

Виготовлення проектнокошторисної документації на
будівництво під’їзних доріг

13

Виготовлення проектнокошторисної документації на
будівництво інфраструктури

14

Будівництво під’їзних доріг

22

Будівництво і запуск основних
інфраструктурних та виробничих
об’єктів

Виконання заходів
Замовлено
виготовлення
проектнокошторисної документації на реконструкцію
під’їзної дороги від вул. Вінницьке шосе до
вул. Вінницьке шосе, 18 (індустріальний
парк) в м. Хмельницькому
Виготовлено
проектно-кошторисну
документацію та проведено державну
експертизу проекту «Нове будівництво
зовнішніх
мереж
газопостачання
індустріального парку «Хмельницький» по
вул.
Вінницьке
шосе,
18
в
м.
Хмельницькому».
Виготовлено
проектно-кошторисну
документацію та проведено державну
експертизу проекту «Нове будівництво
зовнішніх мереж
водопостачання та
каналізації
індустріального
парку
«Хмельницький» по вул. Вінницьке шосе, 18
в м. Хмельницькому».
Роботи з реконструкції під’їзної дороги від
вул. Вінницьке шосе до вул. Вінницьке шосе,
18
(індустріальний
парк)
в
м.
Хмельницькому будуть розпочаті після
виготовлення
проектно-кошторисної
документації,
отримання
позитивного
експертного
висновку
та
визначення
переможців відкритих торгів.
Фінансування робіт у 2021 році з бюджету
громади не передбачено.
Виконавчим
комітетом
Хмельницької
міської ради подано заявку «Розвиток
індустріального парку «Хмельницький» для
участі у конкурсі грантів від Європейської
комісії в рамках програми «Мери за
економічне зростання - Пілотні проекти».
Заявка успішно пройшла перший етап
відбору.

24

Організація надання необхідних
послуг учасникам
індустріального парку

25

Забезпечення ефективних
комунікацій із зовнішнім
середовищем

Начальник управління

Ведеться підготовка до організації та
проведення конкурсу з вибору керуючої
компанії
індустріального
парку
«Хмельницький», розробляються проекти
договорів про створення та функціонування
індустріального парку.
17-18 березня 2021 року представники
управління економіки міської ради взяли
участь у міжнародному дводенному онлайнсемінарі на теми:
«Перевтілення в
екоіндустріальний парк в Україні» та
«Промисловий симбіоз в українських ІП».
Представник управління економіки міської
ради увійшов до складу Консультативної
ради з питань розвитку проекту міжнародної
технічної допомоги у сфері розвитку
екоіндустріальних парків в Україні (далі –
Рада). Рада створена в рамках Проекту
«Глобальна програма екоіндустріальних
парків в Україні: реалізація на місцевому
рівні», що підтримується урядом Швейцарії
та реалізується Організацією Об’єднаних
Націй з промислового розвитку. 27 квітня
2021 року відбулося перше установче
засідання Ради в онлайн режимі.
09 червня 2021 року представники
управління економіки міської ради взяли
участь
в
онлайн-дискусії
на
тему:
«Індустріальні та технологічні парки: досвід
Польщі для України».
Проведено активну інформаційну кампанію
із залучення потенційної керуючої компанії
та
учасників
індустріального
парку
«Хмельницький».
Оновлено англомовну та україномовну версії
брошури
«Індустріальний
парк
«Хмельницький».
Оксана НОВОДОН

