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агенція економічного розвитку, на ринку 
професійних послуг у сфері регіонального та 
місцевого економічного розвитку з 2008р.  
 

•  Міжсекторна співпраця 
•  Інституційний ландшафт 
•  Створення економічної вартості  
•  Стратегічне планування 
•  Регіональний та місцевий розвиток  

 





ОРГАНІЗОВАНА ІНДУСТРІАЛЬНА ЗОНА ЕСКІШЕХІР 

Заснована в 1969 році 
10 км від міста 



ОРГАНІЗОВАНА ІНДУСТРІАЛЬНА ЗОНА ЕСКІШЕХІР 

  
Площа: 3.200 га 
Компаній: 557 
Оборот: 4.000 млн. дол.  
Експорт: 1.200 млн. дол. 
Робочі місця: 34.000 



НОВОРОЗДІЛЬСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК 
 

Площа – 46,4 га 
 
Термін експлуатації - 50 років із 
можливістю продовження 
 
Надання підготовлених промислових 
ділянок для розміщення підприємств 
 
Професійний супровід розміщення 
промислових підприємств  
 
Кількість робочих місць – 1.500 
 
	  



МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПІДХІД 

Мета 
Стимулювання економічного розвитку м. Новий Розділ і регіону загалом, 
зростання рівня якості життя населення.  
 
Підхід 
Парк еко-ощадних продуктів, матеріалів і технологій 
 
Базові галузі 
1.  Виробництво матеріалів, продуктів та технологій для зменшення 

споживання природніх ресурсів та енергії  
2.  Виробництво матеріалів та продукції з сировини біологічного 

походження  
3.  Обробка вторинної сировини 
4.  Виробництво матеріалів та продукції з сировини вторинного 

походження 



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ 

Виробництва	  для	  зменшення	  споживання	  
природних	  ресурсів	  
	  

•  Технології	  та	  продукти	  для	  зменшення	  
споживання	  води	  

•  Продукти	  та	  технології	  для	  зменшення	  
використання	  енергії:	  ізоляційні	  матеріали,	  
прилади	  для	  енергоефективних	  будинків	  

•  Продукція	  для	  галузі	  альтернативної	  
енергетики	  

	  

Виробництва	  з	  сировини	  природного	  
походження	  
	  

•  Біохімія:	  біопластики,	  безфосфатна	  побутова	  
хімія,	  біофармація,	  біоупаковка	  

•  Органічні	  добрива,	  засоби	  захисту	  рослин	  
•  Органічна	  косметика	  
•  Продукти	  на	  основі	  відходів	  рослинництва:	  

технічні	  клеї,	  фарби,	  пігменти	  
•  Продукція	  з	  відходів	  тваринництва	  
	  
Виробництва	  з	  сировини	  вторинного	  
походження	  
	  

•  Продукція	  та	  матеріали	  з	  електричного	  та	  
електромеханічного	  обладнання	  

•  Матеріали	  з	  утилізованих	  частин	  засобів	  
пересування,	  меблів,	  килимових	  покриттів,	  
оздоблення	  та	  товарів	  тривалого	  споживання	  	  

•  Товарна	  продукція	  з	  пакувальних	  матеріалів	  

Обробка	  вторинної	  сировини	  
	  

•  Опрацювання	  вживаного	  електричного	  та	  
електромеханічного	  обладнання	  

•  Опрацювання	  пакувальних	  матеріалів	  
•  Центр	  прийому	  та	  	  відповідальної	  утилізації	  

вживаних	  товарів	  тривалого	  вжитку	  
•  Спеціалізована	  промислова	  утилізація	  

матеріалів,	  рідин	  та	  речовин	  	  
•  Ремонтні	  майстерні	  

 



КРИТЕРІЇ ДЛЯ РЕЗИДЕНТІВ 
 

Базові: 
1.  Відповідність базовим галузям 

(досягнення відповідності 
впродовж 5 років)  

2.  Промисловий масштаб 
3.  Висока бізнес спроможність 
4.  Найм місцевого населення  
5.  Реєстрація підприємства в м. 
Новий Розділ 

Бажані: 
1.  Експортний потенціал 
2.  Інноваційний процес  
3.  Зациклені ланцюги  
4.  Висока додана вартість  
5.  Залучення фахівців до міста 
6.  Осідлість  



	  
	  

ГРОМАДСЬКА	  ЗОНА	  

	  	  
	  

ЗОНА	  РОЗВИТКУ	  

	  
	  

СИРОВИННА	  ЗОНА	  

	  
	  

ЛОГІСТИЧНА	  ЗОНА	  

	  
	  

ТЕХНОЛОГІЧНА	  ЗОНА	  

	  
ЗОНА	  ВИРОБНИЦТВА	  

МАТЕРІАЛІВ	  І	  ПРОДУКЦІЇ	  З	  
СИРОВИНИ	  ВТОРИННОГО	  

ПОХОДЖЕННЯ	  

	  
ЗОНА	  ВИРОБНИЦТВА	  

МАТЕРІАЛІВ	  І	  ПРОДУКЦІЇ	  З	  
СИРОВИНИ	  

БІОЛОГІЧНОГО	  
ПОХОДЖЕННЯ	  

ЗОНА	  ВИРОБНИЦТВА	  
МАТЕРІАЛІВ,	  ПРОДУКТІВ	  І	  

ТЕХНОЛОГІЙ	  ДЛЯ	  
ЗМЕНШЕННЯ	  
СПОЖИВАННЯ	  

ПРИРОДНИХ	  РЕСУРСІВ	  ТА	  
ЕНЕРГІЇ	  

	  
ЗОНА	  ОБРОБКИ	  

ВТОРИННОЇ	  СИРОВИНИ	  

ЗОНУВАННЯ 
 



ЗОНУВАННЯ 
 



ЗОНУВАННЯ 
 



КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ 

1.  Хто має інвестувати в 
інфраструктуру?  

2.  Як привабити промисловців та 
залучити інвесторів?  

3.  Як врахувати тренди розвитку 
промисловості?  

4.  Яку розумну спеціалізацію обрати?  
5.  Як підвищити якість людського 
капіталу?  

6.  Як забезпечити зростання доданої 
вартості?  
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У	  

РЕГІОНАЛЬНИЙ	  РОЗВИТОК	  

ПРОМИСЛОВА	  ПОЛІТИКА	  



 
 
Володимир Воробей 
vv@ppv.net.ua 
 
www.ppv.net.ua 
 
	  
	  

 
 
 
 
 
www.rozdil.com.ua 
 
	  
	  


