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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ  

Донор: Державний секретаріат з економічних 
питань Швейцарської Конфедерації 

Уповноважений донором орган в Україні: 
Швейцарське бюро співробітництва при Посольстві  
Швейцарії в Україні (SECO) 

Виконавець (імплементуюча агенція): Організація 
Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) 

Термін імплеиентації: 01.07.2020 - 31.12.2023 

Бенефіціар Проєкту: Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства 
України (відповідальна особа: Новікова Ірина, 
Заступниця Міністра) 

Офіційна сторінка 
Проєкту:  https://open.unido.org/projects/UA/project
s/180320 

ГОЛОВНА МЕТА ПРОЄКТУ  

Демонстрація життєздатності та переваг 
екоіндустріальних парків у збільшенні 
продуктивності ресурсів, покращенні економічних, 
екологічних та соціальних показників 
промисловості, сприяння розвитку інклюзивного та 
сталого виробництва в Україні. 

Екоіндустріальний парк – це структура, що 
об’єднує ряд підприємств на спільній території з 
метою співпраці для підвищення екологічних, 
економічних і соціальних показників, в тому числі 
за рахунок побудови індустріального симбіозу. 

ОСНОВНІ ЦІЛІ  ПРОЄКТУ  

 Створення нормативно-правового та 
регуляторного рамкового середовища для 
впровадження політики екоіндустріальних 
парків та забезпечення належного 
функціонування. 

 Підвищення обізнаності стосовно переваг 
створення екоіндустріальних парків серед 
зацікавлених сторін, включаючи державні 
органи влади, місцеві органи влади, 
ініціатори, керуючі компанії та учасники 
індустріальних парків, галузеві об’єднання, 
громадське середовище.  

 Приведення обраних в Україні 
індустріальних парків у відповідність до 
міжнародних рамкових стандартів 
екоіндустріальних парків (пілотні 
екоіндустріальні парки).  

 Зниження споживання ресурсів і 
матеріалів, зменшення викидів СО2 в 
атмосферу, підвищення продуктивності 
праці. 

КОМПОНЕНТИ ПРОЄКТУ  

1. Створення законодавчої бази для підтримки 
функціонування екоіндустріальних парків.  

2. Перевтілення пілотних індустріальних парків в 
модельні екоіндустріальні, або максимально 
наближено до них. 

 

ПРОЄКТ “GEIPP UKRAINE” 
(GLOBAL ECO-INDUSTRIAL PARKS PROGRAMME UKRAINE) 

 

https://open.unido.org/projects/UA/projects/180320
https://open.unido.org/projects/UA/projects/180320
http://www.ukriee.org.ua/uk/?page_id=1681&preview=true
http://www.ukriee.org.ua/uk/?page_id=1681&preview=true
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З метою розроблення та прийняття законодавчої 
бази для діяльності екоіндустріальних парків в 
Україні Проект сприятиме об’єднанню зусиль 
державних органів: Комітету з питань економічного 
розвитку, Мінекономіки, Міндовкілля, Міненерго, 
Мінрегіону, Мінфіну, Держенергоефективності та 
інших, представників місцевих органів влади, 
індустріальних парків, галузевих об’єднань, 
громадського суспільства.  

Встановлено партнерство із трьома 
індустріальними парками: «Біла Церква» (м. Біла 
Церква), «Агромаш» (м. Запоріжжя) та «Патріот» 
(м. Суми) щодо приведення їх у відповідність до 
міжнародних рамкових стандартів 
екоіндустріальних парків. 

КОНТАКТИ ПРОЄКТУ 

Керівник Проєкту: Рана Сінгх (м.Відень, Австрія)  

Міжнародний експерт Проєкту: Цезар Барахона 
(м.Відень, Австрія) C.BARAHONA@unido.org  

Міжнародний експерт Проєкту: Бранко Дуньїч 
(м.Відень, Австрія) B.DUNJIC@unido.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний координатор Проєкту в Україні: 
Антон Клещов (м.Київ) A.KLESHCHOV@unido.org 
+38(093)7749061 

Національний експерт Проєкту: Вікторія Школьна  
(м.Київ) shkolnaya.victoria@gmail.com 
+38(066)9280585 

Національний консультант з комунікацій: Ольга 
Романів  (м.Київ) O.ROMANIV@unido.org 
+38(063)3504392 

 ГЛОБАЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ UNIDO 

Глобальний огляд екоіндустріальних парків у 
країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною 
економікою 

https://www.unido.org/sites/default/files/2017-
02/2016_Unido_Global_Assessment_of_Eco-
Industrial_Parks_in_Developing_Countries-
Global_RECP_programme_0.pdf?fbclid=IwAR2cisSvm7
q2pHdfV-8pdAS9M7rcHpeeA-0toehNtT3Ef5F-
wO31L1BEilA 

Глобальні засади діяльності екоіндустріальних 
парків 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/han
dle/10986/29110/122179-WP-PUBLIC-
AnInternationalFrameworkforEcoIndustrialParks.pdf?s
equence=1&isAllowed=y  
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