
Державний експеримент 
зі створення унікального 
територіального кластера на 
базі Святогірської та Лиманської 
громад Донецької області



Розбудова нової сучасної економіки 
на сході країни – головна передумова 
для поступової реінтеграції тимчасово 
окупованих територій 



РЕЗУЛЬТАТИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 

з 68,6 млрд у 2014 до >275 млрд грн у 2020 році 

530 ДОГОВОРІВ ДПП У 1 188 ГРОМАДАХ 

У 2015-2019 РОКАХ 

реалізовано більше 12 тис проектів
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Унікальний Державний експеримент       
зі створення територіального кластера 

Святогірської та Лиманської               
громад Донецької області



 - Проект Emerland є пілотним державним експериментом, який включає нові сучасні підходи до 
розвитку Донбасу, направлені на реінтеграцію окупованих територій та економічне зростання 
підконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

 - Державний експеримент полягає у створенні на базі Святогірської та Лиманської громад території 
пріоритетного розвитку, яка буде складатись з інфраструктурного, освітнього, туристичного та 
ІТ кластерів. Пріоритетним є широке застосування ідеології партнерства держави, міжнародної 
спільноти та бізнесу. 

 - Проект Emerland також відповідає цілям Концепції Державної програми трансформації вугільних 
регіонів України на період до 2030 року. Наш проект забезпечить стимулювання економіки цих 
територій, створення додаткових робочих місць, створення комфортного середовища та розвитку 
міст, формування екологічного компоненту розвитку територій .

 - Концепція проекту Emerland розроблена за участі Академії Наук України.



Проект Emerland зробить суттєвий внесок у Зелений Курс України                  
в контексті Конференції ООН зі зміни клімату.

У напрямку людського розвитку проект суттєво покращить доступ                
до основних послуг постраждалим від конфлікту людям та буде сприяти 
економічному відновленню та реінтеграції на сході України.

Проект є логічним продовженням реформування органів влади України в 
межах запровадження децентралізації та забезпечення відкритості влади.  

ПРОЕКТ ВІДПОВІДАЄ ТАКИМ 
ПРІОРИТЕТНИМ НАПРЯМАМ  
ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ З БОКУ G7



Удосконалення інституційно-фінансових інструментів і 
регуляторної політики (створення території пріоритетного 
розвитку, запровадження проектного менеджменту на рівні 
громад) 

ПРОЕКТ EMERLAND ВІДПОВІДАЄ ВСІМ 5 ОСНОВНИМ НАПРЯМАМ  
ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНБАСУ:



Підтримка реального сектору економіки, індустріалізації 
та інноваційного розвитку (запровадження проекту 
приєднання до високотехнологічних європейських 
та світових кластерів, стимулювання розвитку нових 
високотехнологічних виробництв, зокрема комп’ютерно-
інтегрованих, активна участь у трансформації вугільної 
галузі Донецької та Луганської областей) 

ПРОЕКТ EMERLAND ВІДПОВІДАЄ ВСІМ 5 ОСНОВНИМ НАПРЯМАМ  
ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНБАСУ:



Розбудова критичної інфраструктури та логістики 
(підвищення якості транспортного сполучення, реалізація 
проекту створення аеродрому малої авіації на території 
Святогірської та Лиманської громад) 

ПРОЕКТ EMERLAND ВІДПОВІДАЄ ВСІМ 5 ОСНОВНИМ НАПРЯМАМ  
ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНБАСУ:



Формування регіонального ринку праці                             
(підтримка переміщених закладів вищої освіти, 
формування університетських центрів інноваційного 
розвитку та наукових досліджень, проведення 
заходів освітньої та інформаційно-консультаційної                                                                                            
спрямованості для суб’єктів малого                                              
та середнього підприємництва) 

ПРОЕКТ EMERLAND ВІДПОВІДАЄ ВСІМ 5 ОСНОВНИМ НАПРЯМАМ  
ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНБАСУ:



Налагодження комунікацій                                              
(здійснення заходів із популяризації привабливого 
інвестиційного іміджу Донецької та Луганської областей, 
залучення потенціалу дипломатії для просування бізнесових 
пропозицій Донбасу) 

ПРОЕКТ EMERLAND ВІДПОВІДАЄ ВСІМ 5 ОСНОВНИМ НАПРЯМАМ  
ПРИСКОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНБАСУ:



ПРОЕКТ EMERLAND РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В ЄДИНІЙ 
КОНЦЕПЦІЇ GREEN CREATIVE PLACE

Захист навколишнього середовища та розвиток 
людського капіталу — ключові складові концепції.

КОЖЕН ЖИТЕЛЬ І РЕЗИДЕНТ ДОТРИМУЄТЬСЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ:

 -відмовляється від викопних видів палива;
 -використовує електромобілі та велосипеди;
 -сортує й утилізує відходи;
 -розробляє екологічні інновації;
 -використовує відновлювані джерела енергії;
 -дотримується здорового способу життя.



                   НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК «СВЯТІ ГОРИ»

Національний парк «Святі гори» — один із найбільших природніх парків 
України, >40 тис га площі заповідної зони, 90% якої займають ліси. 
Парк є найбільшою частиною Смарагдової мережі України та об’єктом 
національної важливості.

Синергія проекту Emerland і потенціалу Національного парку забезпечить 
рестарт НП «Святі гори» та надасть новий виток для розвитку природної 
перлини Донбасу.

Національний парк «Святі гори» підпадає під характеристику 
сертифікованих «смарагдових об’єктів» Смарагдової мережі Європи,                  
а реалізація проекту Emerland допоможе використати можливості 
Бернської конвенції для подальшої промоції території.



АЕРОПОРТ
Створення та запуск нового сучасного аеропорту малої авіації (private jets).

На сьогодні на Донбасі не функціонує жоден цивільний аеропорт, що 
суттєво вповільнює економічний і туристичний розвиток Східного регіону.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ



ОСВІТНІЙ КОМПЛЕКС
Перенесення основних ВНЗ і спеціалізованих навчальних закладів 
Донеччини та Луганщині на територію Святогірської громади, створення 
сучасного освітнього простору Донбасу (кампуси, навчальні центри, 
лабораторії тощо).

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ



IT HUB
Створення ІТ-суспільства, яке буде об’єднювати представників ІТ-компаній, 
місцевої влади та освіти для розвитку IT-галузі у мм. Святогірськ і Лиман. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ



IT VILLAGE
Створення спеціалізованої локації для розміщення                                                        
ІТ та R&D компаній та окремих спеціалістів.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ



СУЧАСНІ ОБ’ЄКТИ ДЛЯ ТУРИЗМУ І ВІДПОЧИНКУ 
Забезпечення доступності наявних турисичних об’єктів Святогірської 
та Лиманської громад, створення супроводжувальної туристичної 
інфраструктури (транспорт, HoReCa, харчування, активний відпочинок).  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ



СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА                          
ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ТУРИСТІВ
Активна промоція туристичного потенціалу громад,                                  
створення та просування іміджу Української Швейцарії в світі.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ




