
Індустріальні	  парки	  	  
Коментарі	  до	  стратегічного	  підходу	  Дежінвестпрокт	  та	  пропозиції	  щодо	  зміни	  
стратегічного	  підходу	  
Червень	  2014р.	  	  
	  
Коментарі	  до	  змін	  до	  Закону	  України	  “Про	  індустріальні	  парки”:	  
1. Пропозиція	  1)	  у	  частині	  першій	  статті	  1	  пункт	  8	  після	  слів	  “земельну	  ділянку”	  

доповнити	  словами	  “та/або	  об’єкт	  (частину	  об’єкта)	  нерухомого	  майна”	  –	  категорично	  
проти,	  -‐	  фактично	  така	  зміна	  дозволить	  вважати	  будь-‐яке	  СПД,	  яке	  найме	  2	  кв.	  м.	  офісної	  
споруди	  на	  території	  індустріального	  парку,	  учасником	  індустріального	  парку	  та,	  
відповідно,	  претендувати	  на	  пільги.	  Дискредитує	  саму	  ідею	  індустріального	  парку.	  	  

2. Пропозиція	  10)	  у	  статті	  27	  у	  частині	  першій:	  пункт	  5	  після	  слів	  “індустріальних	  парків”	  
доповнити	  словами	  “,	  результати	  якого	  надсилає	  щокварталу	  центральному	  органу	  
виконавчої	  влади,	  що	  забезпечує	  формування	  державної	  політики	  у	  сфері	  інвестиційної	  
діяльності,	  та	  центральному	  органові	  виконавчої	  влади,	  що	  забезпечує	  формування	  
державної	  фінансової	  політики”	  –	  створюється	  незрозуміла	  бюрократія,	  уповноважений	  
орган	  сам	  має	  розібратись,	  кому	  і	  куди	  йому	  надсилати	  результати	  –	  для	  чого	  це	  
прописувати	  в	  Законі?	  	  

	  
Коментарі	  до	  змін	  до	  Податкового	  кодексу	  України	  	  
1. Пропозиції	  щодо	  зменшення	  оподаткування	  прибутку	  від	  операцій	  у	  сфері	  інжинірінгу,	  

технічних	  випробувань	  та	  досліджень	  учасників	  індустріальних	  парків	  (0%	  протягом	  перших	  
5	  років	  та	  8%	  протягом	  наступних	  5	  років)	  	  
• Невиправдане	  ускладнення	  Податкового	  Кодексу	  
• Створення	  податкової	  дири	  –	  для	  отримання	  таких	  пільг	  достатньо	  буде	  створити	  склад	  /	  

логістичний	  комплекс	  на	  території	  індустріального	  парку,	  під	  “технічні	  випробування	  та	  
дослідження”	  підпадуть,	  наприклад,	  лікарські	  засоби	  або	  машини	  у	  розібраному	  стані	  
“для	  випробувань”,	  -‐	  і	  податок	  на	  прибуток	  не	  сплачуватиметься,	  хоча	  діяльність	  
жодним	  чином	  не	  створює	  нової	  доданої	  вартості.	  	  	  

• Ускладнення	  обліку	  -‐	  	  жодне	  нормально	  діюче	  підприємство	  не	  буде	  вести	  окремі	  
реєстри,	  які	  не	  передбачені	  міжнародними	  стандартами	  бухгалтерського	  обліку	  (реєстр	  
закупівель	  послуг/товарів	  у	  учасників	  індустріального	  парку)	  –	  пропозиція	  ще	  більше	  
віддаляє	  податковий	  та	  бухгалтерський	  облік,	  всупереч	  логіці	  їх	  поступового	  
наближення.	  Усі	  компанії	  будуть	  зобов’язані	  питати,	  чи	  часом	  постачальники	  не	  
зареєстровані	  в	  індустріальному	  парку.	  	  

• Корупційний	  потенціал	  –	  перевіряючі	  органи	  (Державна	  податкова	  інспекція)	  матимуть	  
право	  скасувати	  віднесення	  діяльності	  до	  визначених	  у	  пропозиції	  КВЕДів,	  які	  
підпадають	  під	  пільгове	  оподаткування,	  -‐	  віднесення	  або	  невіднесення	  тих	  чи	  інших	  
операцій	  до	  відповіданих	  КВЕДів	  створює	  ризик	  корупційних	  дій,	  -‐	  створює	  
невизначеність	  законодавства,	  трактувати	  яке	  будуть	  конкретні	  люди	  з	  конретних	  
органів	  влади.	  	  

2. Пропозиції	  щодо	  звільнення	  від	  оподаткування	  ПДВ	  імпорту	  устаткування,	  оподаткування	  
та	  комплектуючих	  	  
• Повтор	  ситуації	  з	  ВЕЗ	  (вільними	  економічними	  зонами)	  –	  створення	  податкових	  дир,	  

через	  які	  будуть	  ввозитись	  товари,	  які	  не	  мають	  нічого	  спільного	  з	  устаткуванням,	  
обладнаням	  та	  комплектуючими	  для	  індустріальних	  парків.	  	  

• Корупційний	  потенціал	  –	  під	  виглядом	  обладнання	  для	  індустральних	  парків	  будуть	  
ввозити	  обладнання	  для	  заводів	  де-‐інде,	  -‐	  вирішувати	  будуть	  конкретні	  чиновники	  
Митної	  служби	  України,	  -‐	  корупційні	  ризики.	  	  

• Наявність	  таких	  пільг	  та	  	  передбачення	  санкцій	  за	  їх	  порушення	  зумовлює	  можливість	  
проведення	  перевірок	  органами	  влади,	  -‐	  на	  наявність	  обладнання	  тощо.	  Корупційні	  



ризики,	  ускладнення	  ситуації	  для	  ведення	  господарської	  діяльності	  (відсутня	  можливість	  
нормального	  продажу	  вживаної	  техніки,	  незрозумій	  режим	  експорту	  вживаної	  техніки,	  
ускладнення	  страхових	  договорів	  –	  покриття	  штрафів	  та	  санкцій	  у	  випадку	  пошкодження	  
майна	  до	  закінчення	  терміну	  експлуатації).	  Це	  спотворює	  рівні	  умови	  ведення	  діяльності	  
в	  Україні.	  	  

3. Автоматичне	  відшкодування	  ПДВ	  
• Такий	  режим	  відшкодування	  має	  стосуватись	  усіх	  підприємств,	  а	  не	  лише	  тих,	  що	  

зареєстровані	  в	  індустріальних	  парках	  –	  створюється	  враження,	  що	  індустріальні	  парки	  
мають	  бути	  зацікавлені	  у	  поганих	  умовах	  ведення	  бізнесу	  поза	  індустріальними	  
парками.	  	  

4. Авансові	  платежі	  до	  бюджету	  	  
• Це	  ганебне	  явище	  (авансові	  платежі	  податків)	  має	  бути	  	  скасовано	  загалом	  в	  країні	  для	  

всіх	  суб’єктів	  господарювання,	  а	  не	  лише	  для	  учасників	  індустріальних	  парків.	  	  
	  
Поточний	  підхід	  
	  
Загальний	  підхід	  до	  преференцій	  для	  індустріальних	  парків	  (таблиця):	  	  
1. Цільове	  фінансування	  та	  пільгові	  кредити	  задекларовані	  як	  існуючі	  преференції	  –	  це	  

видавання	  бажаного	  за	  дійсне,	  -‐	  не	  існує	  жодного	  розробленого	  механізму	  цільового	  
фінансування,	  не	  закріплено	  у	  жодному	  бюджеті,	  стратегії	  чи	  програмі	  сума	  на	  
фінансування	  індустріальних	  парків.	  Не	  зрозуміло,	  з	  якої	  програми,	  через	  якого	  
розпорядника	  бюджету	  і	  якого	  рівня	  буде	  здійснюватись	  таке	  фінансування.	  Профанація.	  	  

2. Податкові	  преференції	  –	  створення	  податкових	  преференцій	  у	  пропонованому	  форматі	  
створює	  великі	  корупційні	  ризики	  (див.	  коментарі	  вище),	  які	  руйнують	  довіру	  до	  
інструменту	  індустріальних	  парків	  з	  боку	  серйозних	  інвесторів.	  	  
• Надання	  податкових	  пільг	  щодо	  податку	  на	  прибуток	  немає	  економічного	  сенсу,	  -‐	  

головний	  прибуток	  легко	  переноситься	  на	  структури	  компаній	  у	  зручних	  для	  них	  
юрисдикціях	  шляхом	  трансферного	  ціноутворення.	  Навіщо	  затримувати	  	  /	  показувати	  
прибуток	  у	  промислових	  зонах?	  	  

• Податкові	  веселі,	  прискорена	  амортизація,	  автоматичне	  відшкодування	  ПДВ	  –	  ці	  
механізми	  мають	  працювати	  для	  всіх	  суб’єктів	  господарювання	  в	  Україні,	  а	  не	  вибірково	  
для	  учасників	  індустріальних	  парків.	  В	  інших	  країнах	  такі	  “преференції”	  просто	  не	  
зрозуміють,	  -‐	  і	  сприймуть	  як	  країну,	  яка	  створює	  резервації	  для	  інвесторів,	  з	  яких	  потім	  
зняти	  ці	  “преференції”,	  коли	  їм	  не	  буде	  куди	  діватись.	  	  Такі	  “преференції”	  шкідливо	  
навіть	  озвучувати,	  -‐	  знищує	  інвестиційну	  привабливість	  країни.	  	  

• Гарантія	  2-‐річного	  непогіршення	  правового	  	  режиму	  ІП,	  -‐	  яким	  чином?	  Якщо	  держава	  не	  
поважала	  статус	  ВЕЗ,	  яким	  чином	  вона	  може	  надати	  якійсь	  інакший	  спосіб	  гарантування	  
прав	  комусь?	  Довіра	  до	  держави	  Україна	  серед	  інвесторів	  може	  підвищитись	  лише	  з	  
часом,	  без	  зайвих	  декларацій,	  шляхом	  методичного	  виконання	  зобов’язань	  і	  не	  
набирання	  непотрібних	  зобов’язань	  у	  першу	  чергу.	  	  	  

	  
	   	  



Пропонований	  підхід	  	  
	  
Мета:	  	  
	  

1. Наявність	  50	  діючих	  індустріальних	  парків	  із	  мін.	  500	  підприємствами	  та	  30	  тис.	  
робочими	  місцями	  

2. Налагоджений	  і	  працюючий	  стратегічний	  підхід	  	  до	  розвитку	  промислових	  зон	  (policy	  
on	  industrial	  areas	  development)	  
	  

Вхідні	  умови:	  	  
	  

1. Інтерес	  інвесторів:	  доступ	  до	  земельних	  ділянок	  з	  інфраструктурою,	  наявна	  
інфраструктура,	  кваліфіковані	  кадри,	  фінансові	  стимули,	  мінімальний	  час	  на	  запуск,	  
доступ	  до	  ресурсів	  (газ,	  вода,	  електрика,	  тд)	  через	  єдиного	  постачальника,	  якісний	  
інвестиційний	  сервіс.	  

2. Інтерес	  місцевої	  влади:	  більше	  доходів	  від	  оренди	  ділянки	  під	  парк,	  більша	  плата	  за	  
землю,	  більше	  доходів	  від	  ПДФО,	  робочі	  місця	  (рівень	  зарплати,	  умови	  праці,	  
збереження	  робочих	  місць).	  	  

3. Інтерес	  керуючих	  компаній:	  більша	  орендна	  плата,	  менше	  витрат	  на	  оренду	  землі	  та	  
плати	  за	  землю	  від	  органів	  влади,	  менше	  інвестицій	  в	  інфраструктуру,	  заповнення	  
парку	  учасниками.	  

4. Поточна	  ситуація	  у	  сфері	  регіонального	  економічного	  розвитку:	  макс.	  3	  річні	  програми	  
на	  рівні	  міністерств	  та	  відомств,	  областей	  (рада	  та	  адміністрації)	  та	  ОМС,	  недостатність	  
коштів	  на	  всі	  програми,	  щорічні	  бюджетні	  війни,	  недофінансування	  програм.	  	  

5. Зміни	  у	  стратегії	  регіонального	  розвитку:	  перехід	  до	  європейської	  моделі	  із	  7-‐річними	  
планами	  (2014-‐2020),	  стратегічними	  цілями,	  операційними	  програмами,	  щорічними	  
програмами	  та	  конкурсами	  проектів	  з	  Фонду	  регіонального	  розвитку.	  Проект	  SURDP	  
(www.surdp.eu).	  	  

6. Наявність	  інструментів	  підтримки	  Міністерств	  та	  відомств	  з	  боку	  ЄС	  (секторальна	  
підтримка,	  механізм	  twinning).	  

7. Збільшення	  фінансування	  ЄС	  через	  інструменти	  ERDF	  (European	  Regional	  Development	  
Fund)	  та	  ESF	  (European	  Social	  Fund).	  ERDF	  –	  через	  Фонд	  регіонального	  розвитку,	  що	  
формується	  (див.	  вище),	  ESF	  –	  через	  аналогічний	  фонд	  при	  Міністерстві	  соціальної	  
політики	  (tbc).	  Скерування	  коштів	  бюджету	  на	  дофінансування	  програм	  ЄС,	  -‐	  перехід	  
від	  українського	  програмно-‐цільового	  методу	  до	  європейського	  стратегічно-‐
програмного.	  	  

8. Міністерство	  соціальної	  політики	  та	  Фонд	  зайнятості	  поточна	  ситуація:	  існують	  
напрацьовані	  механізми	  відшкодування	  соціальних	  внесків	  (ЄСВ)	  працедавцям,	  
кожний	  район	  має	  невеликий	  бюджет	  для	  цих	  цілей.	  Існує	  налагоджений	  механізм	  для	  
безробітних	  на	  перекваліфікацію	  та	  навчання.	  	  

9. Децентралізація	  –	  збільшення	  повноважень	  ОМС,	  передача	  бюджетів	  на	  місця.	  	  
10. Роль	  Держінвестпроект:	  незрозуміла	  роль	  національного	  проекту	  “Індустріальні	  

парки”	  –	  чи	  має	  роль	  формування	  політики	  у	  сфері	  розвитку	  промислових	  зон	  (зокрема	  
індустріальних	  парків),	  чи	  відповідає	  за	  індустріальну	  політику,	  зв’язок	  із	  іншими	  ЦОВВ,	  
що	  відповідають	  за	  економічний	  розвиток,	  регіональний	  розвиток,	  промислову	  
політику,	  інноваційну	  політику.	  Чи	  роль	  Держінвестпроекту	  та	  нацпроекту	  лише	  у	  
створенні	  10	  конкретних	  парків.	  	  

11. Кошти	  на	  рекультивацію	  –	  Міністерство	  промислової	  політики	  було	  розпорядником	  
суттєвих	  коштів,	  які	  йшли	  на	  рекультивацію	  пост-‐промислових	  територій,	  більшість	  з	  
коштів	  виводилась	  (і	  продовжує	  виводитись)	  через	  корупційні	  схеми.	  Ці	  програми	  



можуть	  стати	  джерелом	  коштів	  для	  підготовки	  інфраструктури	  для	  індустріальних	  
парків,	  окрім	  рекультивацію	  ділянок	  –	  першочергово	  під	  індустріальні	  парки.	  	  

12. Проблема:	  керуючі	  компанії	  повинні	  вкладати	  кошти	  в	  інфраструктуру,	  -‐	  недоцільно	  
через	  великі	  ризики	  для	  керуючих	  компаній.	  Відсутність	  стимулів	  з	  боку	  місцевої	  та	  
центральної	  влади,	  -‐	  перекидання	  власного	  головного	  болю	  (за	  підведення	  
інфраструктури)	  на	  інших	  –	  і	  очікування	  орендної	  плати	  за	  землю.	  	  

13. Проблема:	  керуючі	  компанії	  повинні	  платити	  плату	  за	  землю,	  навіть	  якщо	  немає	  
учасників	  парку	  і	  ще	  необхідно	  вкладати	  кошти	  в	  інфрастуктуру.	  

14. Проблема:	  ОМС	  не	  мають	  доступу	  до	  фінансових	  ресурсів	  для	  створення	  
інфраструктури	  в	  індустріальних	  парках	  на	  своїх	  землях.	  	  

15. Проблема:	  інвестори	  хочуть	  мати	  справу	  щодо	  доступу	  до	  ресурсів	  (води,	  газу,	  
електрики	  тощо)	  з	  одною	  організацією	  (єдине	  вікно),	  законодавство	  передбачає	  
наявність	  ліцензій,	  регулювання	  і	  відповідно	  унеможливлює	  єдине	  вікно.	  

16. Проблема:	  низька	  інституційна	  спроможність	  ОМС	  подавати	  проекти	  та	  їх	  
впроваджувати,	  відсутність	  фахового	  інвестиційного	  супроводу	  на	  місцях.	  	  

17. Проблема:	  неузгодженість	  різних	  рівнів	  влади	  та	  різна	  підпорядкованість,	  -‐	  наприклад	  
дороги	  –	  відповідає	  облавтодор,	  за	  парк	  –	  відповіданий	  ініціатор,	  переважно	  місцевий	  
орган	  управління.	  Місцевий	  орган	  влади	  не	  має	  повноважень	  вплинути	  на	  облавтодор	  
щодо	  будівництва	  або	  ремонту	  дороги	  до	  парку.	  	  

18. Можливість:	  європейські	  фінансові	  інститути	  готові	  вкладати	  довгі	  кредитні	  кошти	  в	  
інфраструктурні	  проекти,	  особливо	  ОМС.	  	  	  	  

	  
Стратегічні	  пріоритети:	  	  
	  
Формування	  повноцінного	  стратегічного	  підходу	  до	  розвитку	  промислових	  зон	  у	  відповідності	  
до	  правил	  ЄС	  та	  узгодженого	  з	  стратегічними	  підходами	  з	  інших	  дотичних	  сфер	  (управління	  
земельними	  ресурсами,	  урбаністика,	  розвиток	  промисловості,	  кластерна	  політика,	  інноваційна	  
політика)	  та	  національними	  	  та	  регіональними	  стратегіями	  розвитку.	  	  
	  

1. Наявність	  окремої	  операційної	  програми	  для	  підтримки	  промислових	  зон	  та	  
промисловості	  в	  Стратегії	  регіонального	  розвитку	  та	  відповідних	  операційних	  
програмах	  Фонду	  регіонального	  розвитку	  (European	  Regional	  Development	  Fund	  co-‐
funded,	  спів-‐фінансування	  з	  державного,	  регіональних	  та	  місцевих	  бюджетів).	  	  

2. Наявність	  окремої	  операційної	  програми	  для	  пошуку,	  підготовки	  та	  перекваліфікації	  
кадрів	  для	  промисловості,	  зокрема	  в	  промислових	  зонах	  та	  індустріальних	  парках,	  у	  
Стратегії	  людського	  капіталу	  та	  операційних	  програмах	  Фонду	  розвитку	  людського	  
капіталу	  (European	  Social	  Fund	  co-‐funded,	  спів-‐фінансування	  з	  державного,	  
регіональних	  та	  місцевих	  бюджетів).	  

3. Узгоджена	  політика	  щодо	  розвитку	  промисловості	  в	  індустріальних	  парках	  на	  
державному,	  регіональному	  та	  місцевому	  рівнях.	  	  	  

	  
Операційні	  пріоритети:	  	  
	  
Забезпечення	  створення	  та	  початку	  роботи	  індустріальних	  парків	  за	  наявних	  вхідних	  умов	  
(ресурсів,	  процесів,	  процедур).	  	  
	  

1. Розробка	  та	  запуск	  інструментів	  та	  механізмів	  підтримки	  індустріальних	  парків	  
(ініціаторів,	  учасників),	  можливих	  за	  наявних	  вхідних	  умов.	  	  	  

2. Включення	  інструментів	  та	  механізмів	  щодо	  індустріальних	  парків	  у	  проекти	  
законодавчих	  актів	  щодо	  зміни	  систем	  (регіонального	  розвитку,	  соціального	  розвитку,	  
тощо).	  	  



3. Законодавче	  розв’язання	  точкових	  проблемних	  питань	  щодо	  індустріальних	  парків.	  	  	  
4. Реформування	  ролі	  та	  завдань	  Держінвестпроекту	  (або	  іншого	  органу)	  щодо	  

індустріальних	  парків,	  формування	  органу,	  відповідального	  за	  стратегічний	  підхід	  
(policy).	  	  

	  
Інструменти	  та	  механізми:	  
	  
Можливі	  у	  короткостроковому	  періоді	  інструменти	  та	  механізми:	  	  
	  
1. Інструмент	  1.	  Інструмент	  фінансування	  розвитку	  інфраструктури	  індустріальних	  парків	  

органами	  місцевої	  влади	  та	  монополіями	  з	  коштів	  європейських	  кредитних	  програм	  	  
• European	  Investment	  Bank,	  European	  Bank	  of	  Reconstruction	  and	  Development	  кошти	  /	  

програми	  	  
• Кредитне	  фінансування	  розвитку	  інфраструктури	  для	  індустріальних	  парків,	  кредит	  

повертається	  за	  рахунок	  більшої	  вартості	  оренди	  земельної	  ділянки	  від	  керуючої	  
компанії	  через	  наявність	  на	  такій	  ділянці	  інфраструктури.	  	  

• Можливість	  використання	  коштів	  монополіями	  (підведення	  газу,	  електрики).	  	  
• Грантова	  частина	  від	  EIB/EBRD	  на	  розвиток	  інституційної	  спроможності	  місцевих	  

організацій	  економічного	  розвитку	  (супроводжують	  проект	  на	  місці,	  у	  подальшому	  
супроводжують	  інвесторів).	  	  

2. Інструмент	  2.	  Інструмент	  фінансування	  розвитку	  інфраструктури	  індустріальних	  парків	  
органами	  місцевої	  влади	  з	  коштів	  європейських	  грантових	  програм	  	  
• Розробка	  окремої	  програми	  ЄС	  або	  визначення	  пріоритета	  програм	  ЄС	  на	  період	  2014-‐

2015	  для	  фінансування	  інфраструктури	  індустріальних	  парків.	  Формування	  окремої	  
програми	  з	  відповідними	  пріоритетами.	  	  

• Використати	  можливості	  другого	  конкурсу	  (19	  млн.	  Євро)	  в	  рамках	  проекту	  SURDP	  
(Support	  to	  Ukraine’s	  Regional	  Development	  Project),	  можливості	  програм	  
транскордонної	  співпраці	  2014-‐2020	  (Польща-‐Україна-‐Білорусь,	  Угорщина-‐Словаччина-‐
Румунія-‐Україна,	  Румунія-‐Молдова-‐Україна,	  планована	  Україна-‐Росія	  та	  Білорусь-‐
Україна),	  планованої	  програми	  відновлення	  робочих	  місць	  у	  Донбасі.	  	  	  

• Пріоритет	  для	  бізнес-‐планів,	  концепцій,	  ПКД	  та	  ТЕО.	  Безпосередні	  роботи	  повинні	  
фінансуватись	  з	  кредитних	  механізмів.	  	  

3. Інструмент	  3.	  Інструмент	  фінансування	  проектів	  індустріальних	  парків	  з	  коштів	  державних	  
та	  регіональних	  програм	  	  
• Визначення	  цільових	  програм	  колишнього	  Міністерства	  промислової	  політики,	  які	  

можуть	  бути	  скасовані	  і	  фінансування	  перенесене	  на	  підтримку	  індустріальних	  парків	  	  
• Механізм	  передбачає	  вибір	  проектів	  на	  обласному	  рівні,	  50%	  фінансування	  –	  обласні	  

програми,	  50%	  -‐	  дофінансування	  з	  боку	  державного	  бюджету.	  
• Використати	  механізм,	  напрацьований	  Держенергоефективністю.	  	  
• Пріоритет	  для	  бізнес-‐планів,	  концепцій,	  ПКД	  та	  ТЕО.	  Безпосередні	  роботи	  повинні	  

фінансуватись	  з	  кредитних	  механізмів.	  	  
• Пріоритет	  для	  дофінансування	  проектів,	  фінансованих	  в	  рамках	  європейських	  програм.	  	  
• Особливий	  пріоритет	  цього	  інструменту	  –	  зміна	  цільового	  призначення	  землі.	  	  
• Прототип	  для	  можливої	  операційної	  програми	  в	  рамках	  реалізації	  стратегії	  

регіонального	  розвитку.	  Програма	  може	  бути	  розроблена	  за	  допомогою	  фахівців	  МЕРТ	  
та	  проекту	  SURDP.	  	  

4. Інструмент	  4.	  Інструмент	  фінансування	  учасників	  індустріальних	  парків	  	  
• Кредитне	  фінансування	  інфраструктури	  на	  внутрішніх	  ділянках	  учасників	  парку	  (під	  

конкретні	  виробництва)	  від	  державних	  банків,	  до	  5	  років,	  пільговий	  період	  2	  роки.	  	  
• Частина	  відсотків	  відшкодовується	  бюджетом	  (державним,	  регіональним	  та	  місцевим	  у	  

пропорції).	  Відсоток	  на	  рівні	  середньоєвропейського	  –	  5%.	  	  



• Ризики	  несе	  керуюча	  компанія	  –	  договір	  поруки.	  	  	  
• Відшкодування	  коштів	  здійснюється	  за	  рахунок	  більшої	  орендної	  стаки.	  Вигода	  для	  

інвестора	  –	  наявність	  інфраструктури	  “під	  ключ”	  на	  замовлення	  без	  вкладення	  коштів.	  	  
• Використати	  досвід	  Львівсьої	  обласної	  програми	  фінансування	  енергоефективності	  	  

(відшкодування	  відсотків	  по	  кредитах	  на	  заміну	  вікон	  і	  т.д.	  населенням)	  –	  
відпрацьований	  механізм	  відшкодування	  різниці	  відсоткових	  ставок,	  конкуренція	  між	  
банками.	  	  

• Фінансовий	  стимул	  для	  інвесторів	  	  
5. Інструмент	  5.	  Інструмент	  фінансування	  підготовки	  та	  перекваліфікації	  кадрів	  під	  потреби	  

учасників	  індустріального	  парку	  з	  коштів	  Фодів	  зайнятості.	  	  	  
• Розробка	  механізму	  швидкого	  реагування	  на	  потребу	  інвесторів	  –	  учасників	  

індустріального	  парку.	  
• Можливість	  розгорнути	  систему	  підготовки	  кадрів	  під	  потреби	  підприємства	  за	  2	  місяці	  

з	  належним	  фінансуванням.	  Розширити	  на	  всіх	  бажаючих,	  не	  залежно	  від	  статусу	  
безробітного.	  	  

• Фінансування	  підготовки	  кадрів	  за	  рахунок	  коштів	  Фонду	  зайнятості	  але	  під	  контролем	  
та	  за	  вимогами	  інвестора	  (вибір	  програми	  та	  підрядників	  –	  за	  інвестором	  спільно	  з	  
Фондом).	  	  

• Залучення	  місцевих	  інституцій	  економічного	  розвитку	  до	  реалізації	  програми	  –	  
контактна	  особа	  від	  інвесторів.	  	  

• Фінансовий	  стимул	  для	  інвесторів	  (зменшення	  власних	  коштів	  на	  підготовку	  кадрів).	  
• Прототип	  операційної	  програми	  національного	  еквівалента	  ESF	  (European	  Social	  Fund).	  

Може	  бути	  розроблений	  спільно	  з	  представництвом	  ЄС	  в	  Україні	  (експертна	  підтримка)	  
та	  Мінсоцполітики.	  	  

6. Інструмент	  6.	  Інструмент	  відшкодування	  єдиного	  соціального	  внеску	  за	  новостворені	  
робочі	  місця	  учасниками	  індустріального	  парку	  з	  коштів	  Фодів	  зайнятості.	  	  
• Розширення	  діючого	  механізму	  Фонду	  зайнятості	  

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347-‐2013-‐%D0%BF),	  узгодження	  з	  бюджетом	  на	  
2015	  та	  концепціями	  парків	  та	  стадіями	  їх	  реалізації.	  	  

• Вдосконалення	  формату	  та	  механізму	  –	  прискорення	  рішення,	  уніфікація	  процедур	  
тощо.	  	  

• Відшкодування	  ЄСВ	  протягом	  1	  року,	  до	  50	  робочих	  місць.	  Збереження	  робочих	  місць	  
протягом	  наступних	  3	  років.	  	  

• Залучення	  місцевих	  інституцій	  економічного	  розвитку	  до	  реалізації	  програми	  –	  
контактна	  особа	  для	  інвесторів.	  	  

• Фінансовий	  стимул	  для	  інвесторів.	  	  
7. Механізм	  1.	  Механізм	  контролю	  монополій	  за	  виконанням	  зобов’язань	  щодо	  розвитку	  

інфраструктури	  індустріальних	  парків	  	  та	  дотриманням	  доступу	  до	  послуг	  та	  ресурсів	  	  
• Міжвідомча	  комісія	  із	  включенням	  фахівців	  Антимонопольного	  комітету	  України,	  

Комісії,	  що	  здійснює	  регулювання	  у	  сфері	  енергетики	  тощо	  –	  статус	  державного	  органу,	  
доведення	  статусу	  до	  всіх	  монополій.	  	  

• Єдине	  вікно	  для	  ініціаторів	  створення	  парків	  та	  керуючих	  компаній.	  	  
• Розв’язання	  питань	  щодо	  видачі	  технічних	  умов,	  надання	  інформації	  тощо.	  	  
• Швидке	  реагування	  у	  випадку	  проблемних	  питань	  –	  розгляд	  на	  комісії,	  оприлюднення	  

інформації,	  винесення	  рішення.	  	  
• Стимулюючий	  орган	  для	  монополій	  для	  оперативного	  реагування	  та	  надання	  

правильних	  даних.	  	  
• Рішення	  та	  рекомендації	  Комісії	  мають	  доводитись	  до	  фінансових	  організацій,	  -‐	  

блокування	  доступу	  до	  фінансових	  ресурсів	  з	  боку	  державних	  та	  європейських	  банків.	  	  
	  
	  



8. Механізм	  2.	  Механізм	  відслідковування	  стадій	  готовності	  проектів	  	  
• Розширення	  реєстра	  індустріальних	  парків	  –	  база	  даних	  дотичних	  проектів	  (наприклад	  

ПКД	  очисних	  споруд	  або	  ТЕО	  електрики).	  	  
• Проекти	  від	  ідеї	  до	  запуску	  парку	  –	  стадії	  проектів,	  ідея	  –	  концепція	  –	  ТЕО	  –	  ПКД	  –	  фаза	  

1	  –	  фаза	  2	  –	  тощо.	  	  
• Координація	  з	  інструментами	  фінансування	  для	  відслідковування	  статусу	  проектів	  та	  їх	  

зміни.	  	  
• Підвищення	  інституційної	  спроможності	  Держінвестпроекту	  в	  безпосередній	  допомозі	  

індустріальним	  парках	  та	  етапі	  формування	  пріоритетів	  програм	  фінансування	  (на	  
основі	  аналізу	  інформації	  про	  потреби	  проектів).	  	  

9. Механізм	  3.	  Механізм	  надання	  послуг	  керуючою	  компанією	  
• Можливість	  продажу	  газу,	  електрики,	  тощо	  керуючою	  компанією	  	  
• Розробка	  процедури	  –	  відсутність	  потреби	  мати	  ліцензію	  або	  її	  надання	  автоматично.	  	  
• Продуманий	  механізм	  відносин	  інвестор	  –	  керуюча	  компанія	  –	  монополії.	  	  Типові	  

договори,	  затверджені	  регуяторами.	  	  
• Вирішення	  питання	  для	  інвестора	  щодо	  необхідності	  спілкування	  з	  кількома	  

монополіями.	  	  
10. Механізм	  4.	  Відтермінування	  сплати	  ПДВ	  учасниками	  індустріальних	  парків	  до	  моменту	  

запуску	  виробництва.	  	  
• Податкові	  зобов’язання	  по	  ПДВ,	  що	  накопичуються	  в	  учасників	  індустріальних	  парків	  

на	  момент	  сторення	  виробництва	  (зокрема	  по	  імпорту	  обладнання),	  
відтерміновуються	  до	  моменту	  початку	  виробництва,	  але	  не	  більше	  ніж	  на	  6	  місяців	  з	  
моменту	  їх	  виникнення	  і	  повинні	  бути	  враховані	  впродовж	  24	  місяців	  з	  моменту	  їх	  
виникнення.	  	  

• На	  початкових	  етапах	  підприємства	  накопичують	  зобов’язання,	  але	  не	  мають	  
податкового	  кредиту	  (оскільки	  не	  продають	  продукцію).	  Можливість	  збалансувати	  
податкові	  платежі	  	  	  впродовж	  максимально	  двох	  років.	  	  

• Керуюча	  компанія	  виступає	  поручителем	  –	  зменшення	  ризиків	  для	  бюджету,	  
підвищення	  мотивації	  керуючої	  компанії	  за	  допуск	  в	  індустріальний	  парк	  
відповідальних	  інвесторів,	  можливість	  страхування	  ризиків.	  	  

• Опрацьований	  у	  Румунії	  фінансовий	  стимул	  для	  інвесторів.	  	  
11. Механізм	  5.	  Віднесення	  на	  валові	  витрати	  50%	  витрат	  на	  покращення	  інфраструктури	  у	  

межах	  орендованих	  ділянок	  індустріального	  парку.	  	  
• Учасники	  індустріального	  парку,	  які	  вкладатимуть	  у	  внутрішню	  інфраструктури	  

(суб)орендованих	  ділянок,	  мають	  право	  віднести	  50%	  тиках	  витрат	  на	  валові	  витрати	  
впродовж	  24	  місяців	  з	  моменту	  понесення	  таких	  витрат.	  	  

• Під	  час	  початкового	  освоєння	  та	  облаштування	  ділянки	  підприємство	  не	  веде	  	  
господаської	  діяльності	  як	  такої	  (немає	  валових	  доходів),	  водночас	  витрати	  є.	  Механізм	  
доволить	  скоротити	  об’єкт	  оподаткування	  у	  майбутніх	  періодах.	  	  

• Механізм	  як	  спосіб	  стимулювання	  інвестиційної	  діяльності	  та	  фінансовий	  стимул	  для	  
інвесторів.	  	  

• Опрацьований	  у	  Румунії	  фінансовий	  стимул	  для	  інвесторів	  в	  індустріальні	  парки.	  	  
12. Механізм	  6.	  Зміна	  порядку	  нарахування	  орендної	  плати	  за	  землю.	  

• Керуючі	  компанії	  сплачують	  орендну	  плату	  за	  землю	  органу	  місцевого	  самоврядування	  
за	  ставкою	  100%	  з	  моменту	  надання	  ділянок	  у	  суб-‐оренду	  учасникам	  індустріального	  
парку.	  Податок	  сплачується	  за	  відповідну	  ділянку,	  передану	  у	  суб-‐оренду.	  	  

• Керуючі	  компанії	  сплачують	  орендну	  плату	  за	  землю	  органу	  місцевого	  самоврядування	  
за	  пільговим	  тарифом	  0%	  впродовж	  2	  років	  з	  підписання	  договору	  на	  управління	  
парком,	  50%	  -‐	  впродовж	  3-‐5	  років	  та	  100%	  з	  6-‐ого	  року.	  	  

• Пільговий	  порядок	  сплати	  орендної	  плати	  за	  землю	  діє	  для	  ділянок,	  які	  вибули	  з	  суб-‐
оренди	  і	  передані	  назад	  керуючій	  компанії.	  	  



План	  дій	  (короткостроковий,	  до	  1	  року):	  
	  
Компонент	  1.	  Розробка	  та	  впровадження	  інструментів	  та	  механізмів	  
Поточна	  робота	  над	  конкретними	  інструментами	  та	  механізмами,	  які	  можливі	  вже.	  	  

1. План	  дій	  (робочі	  групи,	  розробка	  законопроектів,	  обговорення	  з	  групами	  впливу,	  
внесення	  та	  супровід	  у	  відповідні	  органи	  влади,	  тощо)	  по	  6	  інструментах	  та	  6	  
механізмах,	  згаданих	  вище.	  	  	  

	  
Компонент	  2.	  Розробка	  операційних	  програм	  та	  пріоритетів	  щодо	  розвитку	  індустріальних	  
парків	  та	  промислових	  зон	  для	  новоформованих	  систем	  	  
Робота	  над	  реформуванням	  діючої	  системи	  і	  її	  перетворення	  на	  європейську.	  Відстоювання	  
інтересів	  промисловості	  та	  індустріальних	  парків.	  	  

1. (Система	  реіонального	  розвитку)	  Залучення	  Держінвестпроекту	  до	  робочої	  групи	  
МЕРТ,	  що	  займається	  реформуванням	  політики	  регіонального	  розвитку	  в	  країні.	  Робота	  
над	  формуванням	  окремої	  операційної	  програми	  по	  індустріальних	  парках.	  	  

2. (Система	  соціального	  розвитку)	  Залучення	  Держінвестпроекту	  до	  роботи	  
Мінсоцполітики	  над	  стратегією	  розвитку	  людського	  капіталу	  та	  створення	  еквіваленту	  
European	  Social	  Fund,	  -‐	  процесу	  реформування	  мінсоціполітики	  до	  європейських	  
підходів.	  	  

3. (Система	  іноваційного	  розвитку)	  Залучення	  Держінвестпроекту	  до	  реформування	  
системи	  інновацій	  в	  країні,	  -‐	  робота	  з	  відповідними	  агенствами,	  службами	  та	  
міністерствами	  щодо	  включення	  компоненти	  досліджень	  та	  наукових	  розробок	  	  для	  
підвищення	  потенціалу	  індустріальних	  парків.	  	  

4. (Система	  земельних	  відносин	  та	  просторового	  розвитку).	  Залучення	  
Держінвестпроекту	  до	  реформування	  систем	  роботи	  монополій,	  -‐	  робота	  з	  
Мінрегіонбудом	  у	  змінах	  законодавства,	  процедур.	  	  

	  
Компонент	  3.	  Підвищення	  інституційної	  спроможності	  Держінвестпроекту	  як	  органу,	  що	  
відповідає	  за	  стратегічний	  підхід	  у	  сфері	  розвитку	  промислових	  зон.	  	  
Трансформація	  ролі	  Держінвестпроекту	  у	  роботі	  з	  індустріальними	  парками,	  -‐	  визначення	  
власних	  функцій	  та	  повноважень,	  перетворення	  на	  policy-‐making	  body	  (інституцію,	  що	  визначає	  
та	  координує	  впровадження	  стратегічних	  підходів	  у	  відповідній	  темі).	  

1. Координація	  з	  МЕРТ	  щодо	  функцій	  міністерств,	  служб,	  агенств	  у	  сфері	  промислової	  
політики	  	  

2. Робота	  з	  представництвом	  ЄС	  в	  Україні	  над	  створенням	  окремої	  програми	  Twinning	  
для	  фахівців	  Держінвестпроекту	  та	  МЕРТ,	  які	  відповідають	  за	  промислову	  політику,	  -‐	  
можливість	  розвитку	  персоналу.	  	  

3. Координація	  роботи	  з	  МЗС	  у	  частині	  торгівельних	  місій	  України	  для	  просування	  
індустріальних	  парків	  та	  залучення	  інвесторів,	  надання	  інформації	  про	  можливі	  
профілі	  інвесторів	  тощо.	  Координація	  керуючих	  компаній,	  ініціаторів	  створення	  та	  
торгівельних	  місій	  України	  за	  кордоном.	  	  

	  
План	  дій	  (середньостроковий,	  до	  3	  років):	  	  
(більше	  сил	  не	  вистачило	  писати).	  	  
	  
	  
Підготував:	  	  
Володимир	  Воробей	  
PPV	  Knowledge	  Networks	  
vv@ppv.net.ua	  
	  
	  


