
Президент України В. Янукович у рамках офіційного візиту до 

Держави Катар відвідав Катарський парк науки й технологій у м. Доха, 

відкритий у 2009 р. Фондом освіти, науки та суспільного розвитку 

Держави Катар. 

Глава держави ознайомився з історією створення фонду, діяльність 

якого сьогодні базується на трьох основних напрямах: освіта, наукові 

дослідження, питання розвитку суспільства.  

Говорячи про роботу Катарського парку науки й технологій, 

представники фонду розповіли, що йдеться про перший подібний 

комерційний проект у світі, територія якого становить 15 млн кв. м. 

В. Янукович заявив, що Україні потрібні проекти, подібні до 

Катарського парку науки й технологій. «Такі сучасні технологічні центри, 

безумовно, потрібні Україні – ми маємо величезний науковий, технічний, 

технологічний потенціал, освічених людей і кадри», – наголосив глава 

держави.  

За його словами, парк Держави Катар є вдалим прикладом проектів 

майбутнього. В. Янукович зазначив, що сьогодні науковці, які працюють у 

центрах на території парку, проводять ряд вдалих експериментів. 

Глава Української держави водночас додав, що для того щоб їхні 

розробки було запроваджено в серійне виробництво, потрібні інвестиції, 

висококваліфіковані фахівці та час. 

Довідка. Катарський парк науки й технологій є вільною економічною 

зоною, де іноземні компанії можуть мати 100-відсоткову власність без сплати 

податків і мита. Тут розміщено представництва найбільших міжнародних 

університетів, що сприяє налагодженню співпраці з ними компаній-орендарів. 

У парку створено умови для роботи міжнародних технологічних компаній, 

нових підприємств, які працюють у науково-технологічній сфері. Цільовими є 

енергетика, екологія, охорона здоров’я, інформаційно-комунікаційні технології. 

У парку працюють представництва 48 компаній. Серед них найбільша 

європейська корпорація аерокосмічної промисловості EADS, нафтогазові 

компанії ExxonMobil, Shell, Total, американська багатогалузева корпорація 

General Electric, комп’ютерна корпорація Microsoft, британський 

транснаціональний енергетичний та аерокосмічний концерн Rolls-Royce (Глава 

держави: Україні потрібні проекти, подібні до Катарського парку науки 

та технологій // Офіційне інтернет-представництво Президента 

України (http://www.president.gov.ua). – 2012. – 28.11; В. Янукович відвідав 

Катарський парк науки і технологій // Офіційне інтернет-

представництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2012. 
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