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ВСТУП  

  

В теперішній час Україна знаходиться в одній зі складних точок своєї 

історії і  в найскладнішому періоді з моменту відновлення незалежності після 

виходу зі складу СРСР.  

Згідно з даними Головного управління розвідки Міністерства оборони 

України встановлено, що з тимчасово окупованих територій Донецької та 

Луганської областей повністю або частково вивезено обладнання понад                         

20 підприємств, серед яких державна компанія «Топаз», Луганський 

патронний завод, Луганський машинобудівний завод, Харцизький 

машинобудівний завод та інші. Крім того, обладнання 13 підприємств 

повністю або частково розграбовано,  опорні металеві конструкції 

вирізаються на металобрухт. Провідним фахівцям і вченим штучно 

створюються умови для заохочення й подальшого працевлаштування на 

російських підприємствах.  

Окрім військового конфлікту і викликаної ним активізації згортання 

економічних зв'язків з РФ, яка до недавнього часу була одним із основних 

економічних партнерів, Україна відчула наслідки одразу трьох масштабних 

економічних явищ, які полягають у такому: 

По-перше, істотне скорочення промислового потенціалу і ВВП України. 

Країна зазнає збитків від зупинення роботи галузеутворюючих підприємств у 

найбільш промислово розвинутих регіонах. Через політично мотивоване 

блокування українського експорту порушено торгівельні й виробничі зв'язки 

з РФ. Країною-агресором умисно руйнуються виробничі потужності, 

демонтуються й викрадається промислове устаткування високотехнологічних 

виробництв, знищуються сировинні матеріальні ресурси, завдається 

екологічна шкода навколишньому середовищу Сходу України. Вимушений 

розрив виробничо-технологічних зв'язків між підприємствами Сходу, Півдня  

й інших регіонів поглиблює критичний стан промисловості, що призводить 

до зменшення експорту промислових товарів, скорочення  доходів бюджету. 
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Все це призводить до поглиблення фінансової та валютної нестабільності 

економіки. Вирішення гострих проблем, що стоять сьогодні перед 

промисловістю країни, потребує розроблення системного плану її 

відродження на новій технологічній основі. 

По-друге, це спадний тренд цінового циклу на сировинні товари. Немає 

сумнівів, що падіння цін на усіх сировинних ринках – не спекулятивні 

стрибки або наслідки локальних криз, а прояв довгих економічних хвиль. 

Україна за два останні десятиріччя була експортоорієнтованою країною. І 

багато в чому саме зростанням світових ринків, а не «ефективними 

власниками» або економічною політикою уряду був обумовлений річний 

приріст ВВП України на 7–12 % у першій половині двохтисячних. Проте, 

значну частину можливостей і потенціалу періоду економічного зростання 

Україною використано не було. Наслідки цього негативно впливають на 

країну в цілому і особисті статки власників виробництва.  

По-третє, масштабне економічне явище, яке визначає можливі шляхи 

виходу України з кризи, – це неоіндустріалізація (або постіндустріалізація, 

інформаційно-енергетична революція, «третя індустріальна революція» тощо). 

Незалежно від того, як це явище називають різні дослідники, практично всі 

вони сходяться в описі його основних характеристик, зокрема: змінення 

виробничих стосунків, істотне спрощення впровадження нових розробок у 

виробництво, перехід на відновлювані джерела енергії, впровадження smart-

елементів в оточення людини, подальша роботизація виробництва й сфери 

послуг, застосування нових матеріалів, широке впровадження нових засобів 

оброблення матеріалів тощо. 

Для вдалого запровадження цих потужних важелів економічного 

зростання терміново потрібно відновити процес реформування економічного 

середовища, оскільки одним із головних викликів і ключовою економічною 

реформою в контексті Угоди про асоціацію між Україною і ЄС повинне стати 

стале проведення нової індустріалізації. 
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Тільки відродження вітчизняної промисловості здатне реально вивести 

національне господарство з тривалої кризи, забезпечивши динамічний 

розвиток економіки.  

При цьому у  переліку реформ, які згідно зі Стратегією постійного 

розвитку «Україна – 2020» повинні повести країну до європейських 

стандартів життя й вивести її на провідні позиції у світі, про індустріальну 

реформу навіть не згадується. Багато експертів справедливо зауважують: 

виключення промисловості з національних економічних пріоритетів прирікає 

населення на зубожіння, а економіку – на стагнацію; ігнорування попереджень 

про те, що ставка на село, а не на заводи, у сучасному глобалізованому світі 

безперспективна, приведе не до розвитку й прогресу економіки, а до регресу й 

примітивізації; незалежне економічне майбутнє України виявиться абсолютно 

недосяжним при впровадженні штучних заходів, спрямованих 

на деіндустріалізацію в старопромислових регіонах і зоні АТО. 

Економічна історія підтверджує, що статки багатих країн формуються 

динамічними галузями промисловості й просунутими послугами, що усіляко 

підтримуються урядом і правлячою елітою. 

Внесок різних видів економічної діяльності в національне багатство 

неоднаковий. Аграрна спеціалізація ніколи не забезпечувала значні 

прибутки. Усі багаті країни використовували одну й ту саму стратегію: 

розвивали оброблювальну промисловість, де зосереджено знання й 

технології. Така стратегія залишається безпрограшною й сьогодні. 

Необхідність здійснення нової індустріалізації в Україні вже давно назріла й 

обумовлена, з одного боку, важливою роллю промисловості як фундаменту 

соціально-економічного, науково-технологічного й інноваційного прогресу, з 

іншого – потребою у вирішенні гострих проблем, що стоять перед країною, 

особливо під час зовнішньої агресії.  

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

В Законі України  " Про індустріальні парки" наведені нижче терміни 

вживаються в такому значенні: 
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- вибір території для індустріального парку - комплекс організаційно-

правових, планувальних та інших дій ініціаторів створення індустріальних 

парків щодо пошуку, викупу, відведення і встановлення в натурі (на 

місцевості) вільних від забудови або забудованих земельних ділянок, 

призначених для створення індустріального парку;{Пункт 1 частини першої 

статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 818-VIII від 24.11.2015} 

 

      - здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку 

- господарська діяльність учасників, керуючої компанії, ініціатора створення 

на умовах договорів про створення та функціонування індустріального парку 

та/або про здійснення господарської діяльності у межах індустріального 

парку; 

- індустріальний (промисловий) парк (далі - індустріальний парк) - 

визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до 

містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою 

територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати 

господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-

дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на 

умовах, визначених цим Законом та договором про здійснення господарської 

діяльності у межах індустріального парку;{Пункт 3 частини першої статті 

1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 818-VIII від 24.11.2015} 

- ініціатор створення індустріального парку (далі - ініціатор 

створення) - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, який 

згідно з Конституцією України здійснює право власника на землю від імені 

Українського народу і відповідно до закону наділений повноваженнями 

розпорядження землею, а також юридична або фізична особа - власник чи 

орендар земельної ділянки, яка може бути використана та пропонується ним 

для створення індустріального парку; 

- керуюча компанія індустріального парку (далі - керуюча компанія) 

- створена згідно із законодавством України юридична особа незалежно від 

організаційно-правової форми та вибрана відповідно до цього Закону, з якою 

ініціатором створення укладений договір про створення та функціонування 

індустріального парку; 

- облаштування індустріального парку - виконання згідно з умовами 

договору про створення та функціонування індустріального парку та 

відповідно до  Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" комплексу робіт і послуг з підготовки земельних ділянок, а також 

проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та облаштування об’єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури чи інших об’єктів керуючою 

компанією та/або ініціатором створення індустріального парку за рахунок 

бюджетних, власних, запозичених або інших коштів з метою створення 

належних умов для здійснення учасниками господарської діяльності; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818-19/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818-19/paran14#n14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
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- транскордонний індустріальний парк - індустріальний парк, що 

створюється і функціонує на підставі міжнародного договору України, який 

укладається між урядами держав або уповноваженими ними ініціаторами 

створення. Порядок створення і функціонування таких індустріальних парків 

регулюється міжнародними договорами України;{Частину першу статті 1 

доповнено пунктом 6-1 згідно із Законом № 818-VIII від 24.11.2015} 

- уповноважений державний орган - центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію державної інвестиційної 

політики;{Пункт 7 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із 

Законом №818-VIII від 24.11.2015} 

- учасник індустріального парку (далі - учасник) - суб’єкт 

господарювання будь-якої форми власності, зареєстрований на території 

адміністративно-територіальної одиниці України, в межах якої розташований 

індустріальний парк, який згідно із законодавством набув право на земельну 

ділянку та/або інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у межах 

індустріального парку та уклав з керуючою компанією договір про 

здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку 

відповідно до концепції індустріального парку. {Пункт 8 частини першої 

статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 818-VIII від 24.11.2015} 

 

1. Індустріальний парк - основа інноваційної стратегії розвитку 

Світовий досвід доводить, що розвиток мережі індустріальних парків є 

ефективним інструментом впливу як на соціально-економічний розвиток 

країни, так і на підвищення конкурентоспроможності конкретного регіону, в 

якому розміщено індустріальний парк.  

Країни зацікавлені надавати державну підтримку та створювати потужні 

стимули для створення індустріальних парків. За розрахунками експертів 

інвестори в світі вкладають в 1 га площі індустріального парку  в середньому 

від 1,0 до 5,0 млн дол. і створюють від   20 до 50 робочих місць. 

Так, законодавство про індустріальні парки у Туреччині було прийнято в 

2000 році. А вже в період 2002-2010 років в країні створено 148 парків (на 

сьогодні їх більше 264). ВВП країни та експорт в зазначений період зросли 

більше, ніж у 3 рази. 

Перший індустріальний парк на території Польщі був створений у                  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818-19/paran15#n15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818-19/paran17#n17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/818-19/paran18#n18
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1995 році. Сьогодні на території Польщі успішно функціонують                                   

14 спеціальних економічних зон, 42 науково-технологічних парка,                             

42 центри трансферних інвестицій, створено 267 тис. робочих місць. Майже 

80 відс. від загальної суми інвестицій в країну припадають на спеціальні 

економічні зони. 

В Угорщині індустріальні парки розвиваються з 1992 року. На 

сьогоднішній  день  в  країні  функціонує  більше  200 індустріальних парків, 

які сукупно забезпечують близько 18 відс. ВВП  країни (в той час, як на весь 

промисловий сектор припадає 30-32 відс. ВВП Угорщини), а також надають  

більше 200 тис. робочих місць.  

Таким чином, індустріальні парки стали основою інноваційних стратегій 

розвитку як країн, так і регіонів, що забезпечило формування «нової 

економіки» - економіки знань, економіки інформаційних технологій, нових 

бізнес-процесів та економічне лідерство таких держав на світовій арені. 

З метою залучення інвестицій в індустріальні парки держави 

застосовують широкий перелік інструментів підтримки та стимулів для 

учасників інвестиційних проектів. Тимчасове стимулююче оподаткування 

індустріальних парків є одним з найбільш важливих і дієвих інструментів 

державної підтримки. 

Прийнятий у 2012 році Верховною Радою Закон України «Про 

індустріальні парки» визначив правові та організаційні засади створення і 

функціонування індустріальних парків на території України. Цим Законом, 

зокрема, передбачено звільнення суб’єктів індустріального парку від пайової 

участі у розвитку інфраструктури населених пунктів та сплати ввізного мита 

за ввезення устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що не 

виробляються в Україні. 

Процес створення індустріальних парків в Україні сприятиме активізації 

інвестиційної діяльності, зростанню обсягів прямих інвестицій в країну, 

стимулюванню промислового виробництва, створенню нових 
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високотехнологічних виробництв та сотень тисяч високопродуктивних 

робочих місць, збільшенню обсягів та асортименту випуску 

експортоорієнтованої продукції та, як наслідок, підвищенню 

конкурентоспроможності економіки та добробуту громадян України. 

Концепція Індустріального парку «Лиманський» в Лиманській 

об’єднаній територіальній громаді (далі - ОТГ) Донецької області є базовим  

документом для формування стратегії її розвитку та відображає  ключові 

напрямки, параметри  і умови створення  та функціонування парку в 

перспективі. 

Цей документ є основним у процесі прийняття рішень та при 

формуванні необхідної документації в рамках взаємодії між ініціатором 

створення Індустріального парку (далі - ІП), керуючою компанією та 

учасниками цього парку. 

Концепція розроблена  відповідно до Законів України  «Про 

індустріальні парки»,  «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну 

діяльність», «Про оренду землі», «Про регулювання містобудівної 

діяльності», Земельного Кодексу, Податкового Кодексу,  Бюджетного 

Кодексу, інших нормативно-правових актів, які регулюють питання 

господарської діяльності. 

В основу Концепції також покладено результати аналітичних 

досліджень та розрахунки, проведені за оприлюдненими статистичними 

даними, прогнозні показники та інші нормативні документи. 

 Концепція враховує завдання щодо соціально-економічного розвитку, 

визначені Стратегією розвитку Донецької області на період до 2020 року. 

Концепція є підставою для: 

• прийняття ініціатором рішення про створення Індустріального парку та 

визначення умов конкурсу з вибору керуючої компанії; 

• укладення договору про створення та функціонування Індустріального 

парку між ініціатором створення та керуючою компанією; 

• включення Індустріального парку до Реєстру індустріальних парків; 
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• надання державної підтримки індустріальному парку відповідно до 

вимог чинного законодавства; 

• розроблення та реалізації бізнес-плану Індустріального парку; 

• розроблення та затвердження проектів та схем розміщення об’єктів на 

території індустріального парку; 

• визначення умов і вимог до учасників Індустріального парку; 

• розроблення та реалізації стратегічних та поточних управлінських 

рішень зі створення та функціонування Індустріального парку; 

• формування єдиного підходу ініціатора та керуючої компанії до 

питань, що стосуються забудови Індустріального парку та його 

розвитку. 

 

2. Науково-технічне обґрунтування 

Концепції Індустріального парку 

 

2.1. Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії 

реалізації з позиції сталого розвитку до 2020 року. 

 

На сьогодні в Україні відбувається пошук наукового спрямування та 

обґрунтування шляху сталого інноваційного розвитку окремих регіонів та 

країни в цілому з забезпеченням взаємодії секторів «влада-бізнес-

громадянське суспільство». Це вимагає напрацювання науково-практичних 

доробок в аспекті удосконалення механізмів державного управління, 

спрямованого на підвищення інноваційно-інвестицій-ного розвитку регіонів, 

що спрямовані на забезпеченню соціально-економічного розвитку держави. 

Основою сталого розвитку як на рівні держави, так і на регіональному 

рівні, є гармонізація економічної, соціальної та екологічної складових.  
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Стратегічне планування – докладний опис мети, завдань і комплексу 

заходів щодо реалізації фундаментальних цілей стратегії економічної 

безпеки. Тому наукове обґрунтування кількісних орієнтирів індикаторів 

Стратегій розвитку є необхідним та актуальним.  

Головним висновком національної доповіді “Інноваційна Україна 

2020” є вислів, що “…Остаточне формулювання пріоритетних напрямів 

повинно було б визначатися на основі серйозних прогнозно-аналітичних 

досліджень, що і передбачено законом. Аналітична робота повинна 

проводитися в умовах обґрунтованого розуміння, що односпрямованість всіх 

структурних елементів системи створює ефект синергії та посилює стійкість 

та загальну результативність функціонування соціально-економічної 

системи.  

Економіка регіону у своїй основі має власну специфіку та здатність 

породжувати певні методологічні труднощі аналізу показників свого 

розвитку як на стадіях процесу відтворення, так і на стадії взаємоузгодження 

цих показників. При цьому необхідно враховувати, що кожний регіон 

відрізняється своїми природними, географічними, історико-суспільними та 

виробничо-споживчими особливостями. Сучасні тенденції регіоналізації 

економіки та нерівномірність соціо-еколого-економічного (далі-СЕЕ) 

розвитку окремих регіонів обумовлюють необхідність регіональної 

диференціації державної політики. 

Отже, концептуальні засади розроблення сценаріїв СЕЕ розвитку 

регіонів України включають наступні етапи: 

• інтегральне оцінювання динаміки СЕЕ розвитку у порівнянні з 

інтегральними пороговими значеннями. 

• визначення сценаріїв модернізації економіки Донецької області до 2020 

р. з позицій економічної безпеки та сталого розвитку.  

Після отримання динаміки інтегрального індексу стану економічної 

системи необхідно визначити стратегічну ціль (або декілька цілей, 

наприклад,  для песимістичного, реалістичного та оптимістичного сценаріїв) 
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розвитку в залежності від співвідношення значення інтегрального індексу з 

інтегральними пороговими значеннями, які характеризують оптимальний, 

передкризовий, кризовий або критичний стан економічної системи. 

Передбачається дослідження п’ятьох сценаріїв розвитку: 

песимістичного, реалістичного, оптимістичного та  двох сценаріїв сталого 

розвитку. 

Слід зазначити, що ця Концепція створення індустріального парку є 

першою, де концептуально розглядаються проблеми модернізації економіки 

промислових регіонів в умовах децентралізації. Важливим фактором 

розвитку регіональної економіки є створення «ТОЧОК РОЗВИТКУ», а саме 

пропонуємої моделі за ініціації та організаційної підтримки  органами 

місцевої влади, ресурсної підтримки МСП, бізнесу та науки. 

СЕЕ розвиток регіону є інтегральною характеристикою стану 

економічної системи, оскільки система включає ряд підсистем – 

найважливіших, з погляду авторів, взаємозв’язаних структурних складових 

розвитку економічної системи, які відображають функціонування окремих 

сфер економіки:  

1. Макроекономічний розвиток: 

• структурна складова; 

• формальна та неформальна складова; 

• інфраструктурна складова. 

2. Інвестиційно-фінансовий розвиток: 

• інвестиційна складова; 

• фінансова складова. 

3. Інноваційний розвиток. 

4. Соціально-демографічний розвиток: 

• соціальна складова; 

• демографічна складова. 

5. Еколого-рекреаційний розвиток: 

• рекреаційно-туристична складова; 
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• екологічна складова. 

6. Зовнішньо-внутрішній економічний розвиток 

Цей перелік, який відображає соціо-еколого-економічні аспекти 

розвитку не є догмою, а може доповнюватись або уточнюватись як за 

складовими, так і за індикаторами в кожній складовій.  

Складові та індикатори соціо-еколого-економічного розвитку регіонів 

наведено у Додатку 1. 

Саме порівняння інтегральних індексів СЕЕ розвитку регіону з 

інтегральними пороговими значеннями переводить СЕЕ розвиток в розряд 

економічної безпеки (ЕкБ) регіону, тобто розвиток є складовою  безпеки. 

Тому, ЕкБ регіону можна вважати підсистемою ЕкБ країни, яка, у свою 

чергу, є підсистемою системи більш високого рівня – національної безпеки, 

що досягається таким рівнем розвитку та таким станом захищеності 

економіки, який повною мірою забезпечує потреби країни та її громадян в 

загальному процесі існування даної держави. Цей висновок підтверджує 

складність та багатогранність поняття “економічна безпека”. 

 

2.1.1. Динаміка основних індикаторів соціо-еколого-економічного 

розвитку Донецької області до 2015 року. 

 

На рис. 2.1-2.9 наведена динаміка деяких існуючих та прогнозних 

значень згрупованих індикаторів складових  розвитку Донецької області до 

2015 р., які є необхідними даними для розрахунку інтегральних індексів та 

подальшого обґрунтування сценаріїв Стратегії СЕЕ розвитку регіону. 
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                           Рис.2.1.                                             Рис. 2.2. 

                   

Рис. 2.3.                                                             Рис. 2.4. 

            

Рис. 2.5.                                                              Рис. 2.6. 

        

                Рис. 2.7.                                                             Рис. 2.8. 
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                   Рис. 2.9. 

Таблиця 2.1.1. Вектор порогових значень складових  та напрямів СЕЕ 

розвитку* 

Індикатори Нижній 

поріг 

Нижнє 

опт. 

Верхнє 

опт. 

Верхній 

поріг 

1. Макроекономічний 

розвиток 

0,2157 0,4729 0,7172 0,9339 

    - структурна складова 0,1671 0,5217 0,7561 0,9097 

    - формальна та 

неформальна складова 

0,4135 0,6082 0,8022 0,9644 

    - інфраструктурна складова 0,1373 0,3023 0,5801 0,9307 

2. Інвестиційно-фінансовий 

розвиток 0,3135 0,5269 0,7331 0,9442 

    - інвестиційна складова 0,3563 0,5069 0,7387 1 

    - фінансова складова 0,2652 0,5543 0,7258 0,8758 

3. Інноваційний розвиток 0,2198 0,3937 0,7393 1 

4. Соціально-демографічний 

розвиток 0,4421 0,5916 0,7451 0,8762 

   - соціальна складова 0,4523 0,6353 0,8312 0,9708 

   - демографічна складова 0,4313 0,5477 0,6617 0,7838 

5. Еколого-рекреаційний 

розвиток 0,1032 0,2718 0,5969 0,9948 

   - рекреаційно-туристична 

складова 0,1022 0,2016 0,5693 1 

   - екологічна складова 0,1045 0,4085 0,6368 0,9878 

6. Зовнішньо-внутрішний 

екон. розвиток 0,2596 0,3630 0,5194 0,6952 

Інтегральні порогові значення 

СЕЕ розвитку 0,2361 0,4235 0,6733 0,9131 

 

Як виходить з розрахунків, з 11 (одинадцяти) складових 8 (вісім) 

знаходяться у критичній зоні – на рівні або нижче нижнього порогового 

значення і тільки 2 знаходились тривалий період в оптимальній зоні: 
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інфраструктурна та туристично-рекреаційна складові. Інфраструктурна 

складова СЕЕ розвитку Донецької області взагалі була найкращою серед всіх 

областей України й тільки за останні 3 роки інтегральний індекс 

інфраструктурного розвитку знизився до нижнього оптимального значення. 

Туристично-рекреаційна складова практично впродовж 12 років балансувала 

на межі нижнього оптимального значення і тільки   у 2014-2015 рр. набула 

критичного значення. Вкрай незадовільним є стан розвитку формальної та 

неформальної складових макроекономічного розвитку через низький рівень 

економічного зростання та низький рівень використання потенційних 

можливостей регіону, низький рівень технології виробництва через штучне 

завищення проміжного споживання та високий рівень тінізації економіки 

регіону. За цією складовою стан розвитку знаходиться постійно у критичній 

зоні – нижче нижнього порогового значення.  

За результатами розрахунків дві найважливіших складових СЕЕ 

розвитку Донецької області – інвестиційна та соціальна знаходяться у 

критичній зоні – нижче нижнього порогу, тобто у напередодні руйнування 

економічної системи. Така ситуація обумовлена постійно низьким рівнем 

інвестування економіки регіону, низьким та від’ємним приростом прямих 

іноземних інвестицій та вкрай низьким рівнем оновлення основних засобів 

виробництва. Аналогічна ситуація в соціальній сфері: найнижчій рівень 

оплати праці у випуску серед всіх областей України (така сама ситуація в 

Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях) – “коефіцієнт 

соціальної справедливості”, найвищій рівень тіньової заробітної плати 

(тіньова заробітна плата перевищує офіційну), високий рівень тіньової 

зайнятості (близько 30 % від загальній зайнятості). Практично всі індикатори 

соціальної складової СЕЕ розвитку Донецької області знаходяться на рівні, 

або нижче нижнього порогового значення – тобто у критичній зоні.   

Дві інших складових – макроекономічна та еколого-рекреаційна по 

рівню розвитку знаходяться між нижнім оптимальним та нижнім пороговими 

значеннями та обидва мають від’ємну динаміку.  
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Отримані результати свідчать про неефективність існуючої моделі 

економічного розвитку та макроекономічної політики в цілому, внаслідок 

чого СЕЕ ситуація була посилена та набула катастрофічних розмірів                                         

у 2013-2015 роках внаслідок окупації АРК та частини Донецької та 

Луганської областей Російською Федерацією. 

Згідно проекту Концепції сталого розвитку України “…сталий 

розвиток визначається як процес побудови держави на основі узгодження і 

гармонізації соціальної, екологічної та економічної складових з метою 

задоволення потреб нинішніх і майбутніх поколінь1”. 

Отже, встановлення системи індикаторів сталого розвитку та 

запровадження  моніторингу сталого розвитку, основним завданням якого є 

збирання та моделювання макропоказників, розрахунок, нормування 

індикаторів та визначення інтегральних індексів СЕЕ розвитку для їхнього 

порівняння зі стратегічними сценаріями сталого розвитку, можна вважати 

механізмом та засобом переходу до сталого розвитку. Співвідношення 

фактичних значень інтегральних індексів з їх стратегічними значеннями 

сталого розвитку буде визначати дієвість політики сталого розвитку. 

 

Таблиця 2.1.2. Стратегічні орієнтири інтегральних індексів СЕЕ розвитку 

Донецької області на рівні складових сталого розвитку* 

Складова розвитку 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Песимістичний сценарій       

СЕЕ розвиток 0,1623 0,1771 0,1919 0,2066 0,2214 0,2361 

Соціально-демографічний розвиток 0,2163 0,2267 0,2363 0,2490 0,2619 0,2750 

Еколого-рекреаційний розвиток 0,1535 0,1681 0,1823 0,1998 0,2172 0,2346 

Економічний розвиток 0,1289 0,1458 0,1489 0,1612 0,1736 0,1860 

Реалістичний сценарій       

СЕЕ розвиток 0,1623 0,1958 0,2293 0,2628 0,2963 0,3299 

Соціально-демографічний розвиток 0,2163 0,2397 0,2689 0,2992 0,3302 0,3618 

Еколого-рекреаційний розвиток 0,1535 0,1870 0,2266 0,2658 0,3046 0,3432 

                                                           
1 Проект концепції сталого розвитку України / Під керівництвом Б.Є Патона, Ю.І. Самійленко, І.О. 

Зайця. – К., 2000. – 23 с. 
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Економічний розвиток 0,1289 0,1522 0,1803 0,2084 0,2365 0,2646 

Оптимістичний сценарій       

СЕЕ розвиток 0,1623 0,2146 0,2668 0,3191 0,3713 0,4236 

Соціально-демографічний розвиток 0,2163 0,2559 0,3029 0,3516 0,4014 0,4519 

Еколого-рекреаційний розвиток 0,1535 0,2092 0,2704 0,3308 0,3906 0,4500 

Економічний розвиток 0,1289 0,1679 0,2117 0,2555 0,2992 0,3428 

Збалансований сценарій       

СЕЕ розвиток 0,1623 0,2182 0,2741 0,3299 0,3858 0,4416 

Соціально-демографічний розвиток 0,2163 0,2867 0,3572 0,4276 0,4980 0,5684 

Еколого-рекреаційний розвиток 0,1535 0,1897 0,2259 0,2620 0,2982 0,3344 

Економічний розвиток 0,1289 0,1941 0,2592 0,3243 0,3894 0,4545 

Повноцінний сталий розвиток       

СЕЕ розвиток 0,1623 0,2386 0,3148 0,3910 0,4673 0,5435 

Соціально-демографічний розвиток 0,2163 0,3068 0,3972 0,4876 0,5780 0,6684 

Еколого-рекреаційний розвиток 0,1535 0,2098 0,2659 0,3221 0,3783 0,4344 

Економічний розвиток 0,1289 0,2141 0,2992 0,3843 0,4694 0,5545 

* Розрахунки авторів монографії 

Використовуючи отриману динаміку інтегральних індексів складових 

СЕЕ розвитку, вагові коефіцієнти впливу (для песимістичного, реалістичного 

та оптимістичного сценаріїв) та відхилення інтегральних індексів від їх 

середнього оптимального значення (для сценаріїв збалансованого та 

повноцінного сталого розвитку), отримаємо динаміку стратегічних 

орієнтирів інтегральних індексів СЕЕ розвитку на рівні складових напрямів 

розвитку (Додатки 2 - 6). 

Слід зазначити, що першочерговими невідкладними заходами для 

забезпечення сценаріїв стратегії сталого розвитку є наступні: 

1. Знищення корупції на всіх рівнях державного управління. 

2. Деолігархізація економіки. 

3. Детінізація економіки.  

4. Відновлення рівноваги між злочином та покаранням. 

5. Доступне кредитування реального сектору економіки. 

6. Фінансова підтримка наукового потенціалу.  
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Виконання цих заходів дозволить забезпечити не “догоняючу”, а 

випереджальну, інноваційну стратегію розвитку, гідний рівень життя 

населення, високий рівень конкурентоспроможності та, як наслідок, 

відновлення довіри до всіх гілок державної влади.  

              Враховуючи, що Індустріальні парки в регіонах повинні стати 

«точкою зростання», підґрунтями  розвитку економіки, можливістю 

залучення інвестицій, в Концепції будуть більш детально розглянуті аспекти 

створення та функціонування Індустріального парку «Лиманський». 

 

3. Назва Індустріального парку 

 

• українською мовою: Індустріальний парк «Лиманський»; 

• англійською мовою: Industrial park «Limanskiy» 

 

Логотип  Індустріального парку «Лиманський» являє собою стилізовані 

перші букви  його назви. 

 
 

 

4. Ініціатор створення  Індустріального парку 

 

 

Ініціатором створення  Індустріального парку «Лиманський» виступає 

Лиманська міська рада. Індустріальний парк створюється на території 

Лиманської ОТГ Донецької області.  
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Дані про ініціатора створення парку: 

Назва Лиманська міська рада 

Голова Цимідан Петро Федорович 

Заступник міського 

голови 

Фесенко Володимир Петрович  

Адреса 84406, Донецька обл., м. Лиман,                                         

вул. Незалежності, 46 

Телефон (06261) 4-16-82 

Веб-сайт http://krliman.gov.ua 

 

 

 

 
 

Рис.4.1.  Герб                      

м. Лиман* 

 

   
 

Рис 4.2. Прапор м. Лиман* 
*- в теперішній час проводиться конкурс на нову 

офіційну символіку 

 

Лиманська міська рада є органом місцевого самоврядування, що 

представляє спільні інтереси громади Лиманської ОТГ у межах повноважень, 

визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та іншими законами, а також повноважень, 

переданих їм сільськими, селищними, міськими радами в межах території. 

Лиманська об’єднана територіальна громада розташована на півночі 

Донецької області, має кордони з Харківською та Луганської областями. 

Населення громади становить 43,6 тис. осіб (станом на 01.01.2017 року), 

територія - 1209,75 км2. 

Основними галузями економіки міста є: 

- залізничний транспорт; 

- підприємства промисловості; 

- сільське господарство; 

- суб'єкти малого та середнього підприємництва. 

http://krliman.gov.ua/
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Бюджетоутворюючими підприємствами об'єднаної громади є 

підприємства залізничного транспорту, а це 13 структурних підрозділів 

Регіональної філії ДП “Донецька залізниця”. 

Промисловість міста представлена 7 підприємствами, що займаються 

виробництвом: борошна та хлібобулочних виробів, кормів готових для 

сільськогосподарських тварин, сухих будівельних сумішей, овочів 

консервованих натуральних, виробів з бетону, видобутком піску 

будівельного. 

Сільське господарство міста представлено 1 акціонерним 

товариством, 70 фермерськими господарствами, 9 товариствами з 

обмеженою відповідальністю, 2 приватними підприємствами. 

Підприємствами агропромислового комплексу обробляється 34 тис. га ріллі. 

Лиманська ОТГ Донецької області - це регіон, в якому на практиці 

втілюються принципи соціального партнерства між органами місцевого 

самоврядування, бізнесом, наукою і освітою, фінансовими організаціями та 

інститутами громадянського суспільства.  

На Лиманщину припадає 7,3 відс. від загальної кількості підприємств 

Донецької області або 629 суб’єктів господарської діяльності. Щорічний 

приріст числа суб’єктів господарської діяльності з 2014 року значно 

випереджав середній показник по області і становив в середньому 5,1 відс. на 

рік, що свідчить про відносно привабливі умови ведення бізнесу (рис. 4.3.). 

 
 

Рис.4.3. Кількість суб’єктів в ЄДРПОУ по Лиманській ОТГ 
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 Слід зазначити, що обсяг реалізованої промислової продукції  на 

Лиманщині має стійку тенденцію до  зростання і  у 2016 році цей показник 

збільшився на 40,4 відс. у порівнянні з 2015 роком (рис.4.4.).   

 

 

 
 

Рис 4.4. Обсяги реалізованої промислової продукції  

по Лиманській ОТГ 

 

Обсяги капітальних інвестицій (після значного зменшення у                     

2012 році) збільшилися  в 3 рази у порівнянні з 2015 роком (рис. 4.5.). 
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Рис. 4.5. Динаміка капітальних інвестицій по Лиманській ОТГ 

 

У 2015 році на території Лиманської ОТГ  кількість малих підприємств   
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складала 189 од. або 1,7 відс. від відповідного показника по області. При 

цьому обсяг реалізованої продукції склав 533,2 млн. грн. або 2,5 відс. від 

відповідного показника по області. При цьому частка продукції малих 

підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції складала 86,2 відс., а 

кількість зайнятих працівників на малих підприємствах – 1013 осіб. 

Більшість працездатного населення зайнята на залізниці та у 

агропромисловому комплексі. 

У 2016 році Лиманська ОТГ стала лідером серед міст області по 

виконанню доходної частини бюджету, план щодо доходів перевиконано на   

50 відс. Крім того, Лиманська ОТГ очолила обласний рейтинг міст за 

темпами росту заробітної плати (на 47,6 відс. у порівнянні з 2015 роком). 

Наявність залізничного вузла, відсутність промислових підприємств з 

шкідливими для здоров'я людей та навколишнього середовища технологіями, 

наявність 27,2 тис. га хвойних лісів, 3,7 тис. га штучних озер та річки 

Сіверський Донець історично склали імідж Лиманського району, як одного з 

центрів оздоровлення та реабілітації трудящих промислових підприємств 

Донбасу, де розташовано більше як 120 баз відпочинку, санаторій-

профілакторій “Щурівський” Донецької залізниці. 

Привабливе природне розташування, зручний під'їзд, наявність 

екологічно чистого навколишнього середовища - все це і складає основу 

інвестиційної привабливості об'єднаної громади. Крім того, в теперішній час  

в ОТГ наявний людський ресурс з промислового розвиненого регіону – 

внутрішньо переміщені особи, яких в громаді зареєстровано  32,3 тис. осіб 

(рис. 4.6.). При цьому кількість осіб працездатного віку складає 6,9 тис. чол. 

(21,2 відс.). Цим людям також необхідна добре оплачувана робота.  Цей 

ресурс є дуже важливим для створення індустріального парку на даній 

території. 
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Рис.4.6. Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб 

 

З метою створення сприятливого бізнес середовища визначена 

інвестиційно - приваблива земельна ділянка, площею 27,5 га під організацію 

індустріального парку з будівництва нового промислового, переробного  та 

іншого виробництва. Дана земельна ділянка включена до оновленої Стратегії 

Донецької області до 2020 року.  

 

5. Мета, завдання створення та функціональне призначення 

Індустріального парку 

 

5.1. Мета створення Індустріального парку. 

 

Лиманська ОТГ стоїть перед викликом створення нової економічної 

платформи для свого подальшого розвитку, що вимагає активізації 

економічної діяльності суб’єктів господарювання. Головним завданням при 

цьому є подолання проблеми недостатньої кількості сучасних робочих місць 

із високим рівнем оплати праці. 
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Основною метою створення Індустріального парку «Лиманський» є 

забезпечення економічного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності  Лиманської ОТГ шляхом: 

- активізації інвестиційної діяльності та залучення інвестицій; 

- створення нових робочих місць; 

- розвитку сучасної виробничої інфраструктури; 

- впровадження сучасних технологій виробництва; 

- застосування світового досвіду організації промислового 

виробництва. 

Індустріальний парк «Лиманський» планується створити за підтримки 

науки і бізнесу шляхом формування єдиної облаштованої території для 

розміщення нових об’єктів у сфері промислового виробництва будівельних 

та теплоізоляційних матеріалів, елементів отримання альтернативної енергії,  

логістики, супутнього сервісу,  спрямованих  на забезпечення економічного 

розвитку Лиманської ОТГ, підвищення її конкурентоспроможності, 

активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, покращення соціальних 

стандартів для мешканців ОТГ. 

 

5.2. Завдання створення Індустріального парку. 

 

Завданнями створення Індустріального парку «Лиманський» є 

наступні: 

- підвищення іміджу Лиманської ОТГ та Донеччини як надійного партнера; 

- покращення інвестиційного клімату  Лиманської ОТГ та Донецької 

області; 

- підвищення рівня ділової активності бізнес-середовища; 

- підтримка та сприяння розвитку малого  та середнього підприємництва; 

- підвищення соціальних стандартів для населення шляхом: створення 

нових робочих місць та зменшення рівня безробіття, підвищення 

показника середньої заробітної плати, професійного рівня працівників 
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через створення навчально-методичного центру; 

-  створення екологічно чистих промислових підприємств, активізації 

міжгалузевої кооперації; 

- зниження показників трудової міграції населення ОТГ; 

- зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, включаючи надходження 

від сплати орендної плати за користування земельною ділянкою, в межах 

якої буде розміщено індустріальний парк; 

- впровадження енергозберігаючих технологій; 

- зростання обсягів зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Створення Індустріального парку сприятиме вирішенню ряду завдань 

місцевого значення: 

1. Покращення інвестиційної привабливості території. 

2. Створення промислового кластеру, спрямованого на активізацію 

зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Насичення ринку новою конкурентоспроможною продукцією 

вітчизняного виробництва. 

4. Збільшення експортного потенціалу місцевих підприємств. 

5. Сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, що спеціалізується на 

наданні супутніх послуг учасникам індустріального парку. 

6. Створення нових виробничих потужностей на основі інноваційних 

технологій з високим рівнем конкурентоспроможності. 

7. Зменшення безробіття шляхом створення нових робочих місць: 

8. Підвищення професійного рівня місцевого населення, перекваліфікація 

та  отримання нових професій для молоді та осіб віком після 45  

років. 

9. Розвиток соціально-побутової, транспортної та комунальної 

інфраструктури ОТГ. 

10. Покращення добробуту та рівня життя населення ОТГ. 
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5.3. Функціональне призначення Індустріального парку. 

 

Функціональне призначення Індустріального парку полягає у 

розбудові сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою 

інженерно-технічною та транспортною інфраструктурою, логістично-

складськими, адміністративними приміщеннями та комплексом супутніх 

послуг, які будуть використовуватися учасниками парку (інвесторами) для 

створення і розвитку промислового виробництва. Земельна ділянка 

учасникам парку може бути надана на умовах оренди або викупу. 

В процесі підготовки цієї Концепції було визначено функціональне 

призначення індустріального парку як набір наступних пріоритетних 

напрямків діяльності учасників парку: 

1. Промислове виробництво будівельних та теплоізоляційних 

матеріалів; 

2. Виробництво елементів обладнання для використання 

альтернативних джерел енергії; 

3. Створення потужностей для надання послуг щодо обслуговування 

рухомого складу відділення Донецької залізниці; 

4. Науково-промисловий напрямок та навчання персоналу;  

5. Логістика та супутній сервіс. 

Розглянемо детальніше кожний з напрямків діяльності Індустріального 

парку  

Промислове виробництво будівельних та теплоізоляційних 

матеріалів. 

Існуюча  ситуація щодо житла в Донецькій області в теперішній час 

характеризується наступним: 

1. Наявність значної кількості зруйнованого та пошкодженого житла, а 

також об’єктів інфраструктури. 

2. Наявність значної кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 
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3. Відсутність  впровадження технологій швидкого  будівництва з 

місцевих будівельних матеріалів та з використанням  новітніх будівельних та  

енергозберігаючих технологій. 

4. Відсутність соціального житлового фонду для ВПО та представників 

соціально уразливих та незахищених верств населення. 

За  три роки  проведення АТО тільки на території Донецької області, 

яка контролюється українською владою, різного ступеня пошкоджень від 

обстрілів зазнали 10 682 житлових будинки,  111 шкіл, 79 дитячих садків      

та  50 медичних установ. Також є значна кількість  зруйнованих об'єктів 

інфраструктури, руйнування на лінії розмежування  та на тимчасово 

окупованій території Донецької області. 

Крім того, існує великий попит на житло з боку ВПО. При цьому на 

території регіону також розташовано значну кількість  об’єктів нерухомості 

(незавершене будівництво, покинуті житлові будинки, котеджні містечки, 

гуртожитки тощо), які потребують закінчення будівництва або капітального 

ремонту тощо. 

Таким чином, для відновлення зруйнованих об’єктів, будівництва 

нового житла, капітального ремонту існуючого житлового фонду   будуть 

потрібні  значні обсяги будівельних та теплоізоляційних матеріалів (цегла, 

мінеральна вата, гіпсокартон, нові будівельні матеріали тощо). Також 

передбачається   значний попит на будівельні матеріали в Луганській  області 

(для відновлення житлового фонду), а також в регіонах, де проживає значна 

кількість ВПО (Харківська, Дніпровська, Одеська, Київська області тощо). 

Вибраний напрямок розвитку Індустріального парку дійсно стане 

«точкою зростання» і Лиманської територіальної громади і Донецької області 

в цілому. 

 

Виробництво елементів обладнання для використання 

альтернативних джерел енергії. 
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В теперішній час в Україні активно розвивається сфера 

енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії.  З метою 

залучення інвестицій у цю сферу, створення нових високотехнологічних 

робочих місць у складі Індустріального парку «Лиманський» розглядається 

можливість виробництва  елементів обладнання  для використання 

альтернативних джерел енергії (сонячних колекторів). 

Розвиток такого напрямку сприятиме підвищенню енергоефективності  

території та регіону за рахунок використання  альтернативних джерел енергії, 

а також залученню кваліфікованих кадрів, підвищенню професійного рівня 

місцевого населення.  

 

Створення потужностей для надання послуг щодо обслуговування 

рухомого складу відділення Донецької залізниці. 

Передбачається проведення  переговорів щодо переведення  

станочного парку з Изюмського тепловозоремонтного заводу на територію 

Індустріального  парку «Лиманськиий». 

 

Науково-промисловий напрямок та навчання персоналу. 

Науковцями Інституту економіки промисловості НАН України  

передбачається взяти  участь  у процесі створення Індустріального парку 

"Лиманський", а також запропоновано відповідний науково-методичний 

супровід для створення Навчального центру з метою підготовки: працівників 

зайнятих у: 

- працівників, зайнятих у металообробці, виробництві екологічних 

теплоізолюючих будівельних матеріалів та джерел відновлюваного 

енергопостачання;  

- фахівців з питань охорони і відновлення навколишнього 

середовища;  
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- медичних працівників  з питань надання первинної медичної 

допомоги у надзвичайних ситуаціях;  

- агрономів з питань екологічно чистого землеробства із залученням 

автоматичних засобів спостереження і контролю якості 

сільскогосподарської продукції, а також фахівців  переробної галузі. 

Адміністрацією Інституту економіки промисловості НАН України (за 

погодженням секретаріату АН і керівництва Східного наукового центру) 

розглядається можливість розміщення на базі двоповерхових приміщень 

пансіонату "Наука" (станція "Брусіно", селище Старий караван) - 

Лиманського Науково-навчального центру на умовах довгострокової оренди   

та загальною площею приміщень -  1928,6 кв. м, територія - 2,4 га. 

На першому етапі  (2017- 2018) необхідно: 

- налагодити співпрацю з Луганським аграрним університетом (ЛАУ) 

вищим навчальним закладом IV (найвищого) рівня акредитації, державної 

форми власності, ліцензія Міністерства освіти і науки України (МОН)                 

від 27.04.2015 року АЕ №636137,  який тимчасово розташовано у  м. Харків.  

Перелік факультетів та спеціальностей Луганського аграрного 

університету (Додаток 7). 

- з огляду на перелік необхідної кількості фахівців за фахом і освітою 

спланувати  підготовку цих кадрів на базі Науково-навчального центру (за 

безпосередньою участю (ЛАУ));  

- провести необхідне технічне обладнання навчальних аудиторій, 

реконструкцію технологічних приміщень, котельної, систем опалення, 

водопостачання і гуртожитку. Налагодити цілодобовий Інтернет-зв'язок, і 

устаткування харчового блоку; 

- обладнати оргтехнікою приміщення для розташування персоналу 

керуючої компанії ІП. 



  

 32 

Загальна кількість персоналу керуючої компанії, студентів і викладачів 

першої черги ІП планується у кількості 100 чол. 

На другому етапі (2018-2019) пропонується: 

- остаточно узгодити перелік та кількість фахівців, потрібних для 

налагодження сталого виробництва в зоні ІП. Внести необхідні корективи у 

навчальну програму з огляду на особливості впроваджених технологій, а 

також рівня фахового рівня слухачів за другою  післядипломною освітою; 

- налагодити профорієнтаційну роботу у навчальних закладах регіону. 

Розглянути можливість використання  Лиманського Науково-навчального 

центру в якості опорного закладу для інших індустріальних кластерів 

зростання у Донецької області (Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, 

Новогродівка, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк). 

-  завершити реконструкцію другої черги профільних навчальних 

аудиторій, закритого і відкритого спортивного майданчиків, а також 

навчальних лабораторій по сопромату і будівельним матеріалам; 

- за допомогою Департаменту освіти і науки Донецької обласної 

військово-цивільної адміністрації і Донецького національного медичного 

університету розробити освітню програму для підготовки медичного 

персоналу для надзвичайних  ситуацій, із залученням фахівців з зони АТО. 

Загальна кількість персоналу керуючої компанії, студентів і викладачів 

другої черги ІП планується у кількості до 200 чол.  

На третьому етапі (2019-2020) пропонується: 

- розробити спільні академічні бакалаврські та магістерські програми у 

пріоритетних для Східного регіону сферах освіти та науки між Вищою 

технічною школою і Науково-технологічним парком "Польща-Схід"                 

(см. Сувалки, Польща) з польської сторони, та Академії економічних наук 

України (м. Київ) за участю фахівців Луганського аграрного університету і 

Донбаського державного педагогічного університету (м. Слов'янськ) з 
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української сторони, в рамках чинної угоди,  підписаної у вересні 2016 року в 

Польщі. 

Науково-навчальний центр на базі ІП «Лиманський» буде забезпечувати:  

- підготовку в Україні бакалаврів за фахом у пріоритетних для Східного 

регіону галузях; 

- надання магістерської освіти з відповідним отриманням диплому 

європейського зразка на базі навчальних закладів Польщі за фахом: 

промислове і цивільне будівництво, економіка та організація малого бізнесу, 

медичний персонал для роботи в умовах надзвичайних ситуацій, педагогічна 

освіті та енергозаощадження у промисловості і комунальному секторі. 

Реалізація визначених напрямів забезпечить започаткування або 

продовження власного бізнесу у складі Науково-технологічного парку 

"Польща-Схід" з метою отримання коштів для оплати навчання та 

подальшого працевлаштування. 

У процесі розбудови та становлення ІП відповідні заходи і програми 

створення Лиманського Науково-навчального центру можливе його 

удосконалення з метою підвищення конкурентоспроможності існуючих 

виробництв. 

Логістика та супутній сервіс. 

Слід зазначити, що  створення всіх попередніх напрямків діяльності 

Індустріального парку сприятиме розвитку такого напрямку, як логістика, а 

також інших супутніх сервісів (кейтеринг, event-маркетинг тощо). 

В ході розбудови та розвитку Індустріального парку також 

передбачається збільшення доданої вартості за рахунок переробки місцевої 

сільськогосподарської продукції, кооперації місцевих фермерів тощо. 

Важливо зазначити, що перелік галузей може бути розширений та/або 

належним чином скоригований, відповідно до актуальних потреб громади та 

об’єктивних умов ринку, а також рівня попиту на продукцію. 
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Особлива увага приділяється також екологічним засадам створення 

індустріального парку, що унеможливлює розміщення в рамках парку 

підприємств, які не відповідають законодавчо встановленим вимогам. 

 

 

6. Місце розташування  та розмір земельної ділянки 

 

 

На території Лиманської ОТГ залишаються незадіяними площі, що 

можуть бути потенційним резервом для нарощування її промислового 

потенціалу. 

 

Відведена земельна ділянка: 

 

реєстраційний номер - 203452714133 

кадастровий номер - 1413300000:07:000:2411   

площа - 27,522га  

форма власності - комунальна 

          категорія  - землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення 

має певні переваги щодо наявності об’єктів інженерної інфраструктури. 

Переваги полягають у тому, що об’єкти інженерної інфраструктури 

знаходяться поряд із даною земельною ділянкою і підключення їх до 

майбутніх об’єктів потребує незначних коштів.  

  

Транспортна інфраструктура: 

 

Відстань до автомагістралі міжнародного значення 18   км 

Наявність залізничної під’їзної колії так 

Відстань до найближчої залізничної станції 5,4  км 

Відстань до аеропорту 201 км 

Відстань до річкового порту 223 км 

Відстань до обласного центру 36   км 
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Відповідно до Генерального плану м. Лиман земельні ділянки, на яких 

планується створення індустріального парку належать до категорії земель 

промисловості (код 1102). 

Ці ділянки належать до зони можливого розміщення перспективних 

екологічно безпечних промислово-виробничих об'єктів, об'єктів малого та 

середнього бізнесу, науково-промислових об'єктів, складів та баз, об'єктів 

комунального господарства (відповідно до містобудівних обґрунтувань або 

іншої містобудівної документації). 

 
 

7. Термін створення Індустріального парку 

 

Описаний в цій Концепції Індустріальний парк створюється терміном 

не менше 30 років з моменту реєстрації його уповноваженим Державним 

органом з можливістю продовження строку відповідно до потреб ініціатора 

створення, керуючої компанії та учасників промислового парку. Даний 

термін відповідає положенням ст. 9 п.п.1 п.1 Закону України “Про 

індустріальні парки”. 

 

8. Вимоги до учасників Індустріального парку 

 

Відповідно до визначення ст. 1 п.п.8 п.1 Закону України “Про 

індустріальні парки” учасником індустріального парку є суб’єкт 

господарювання будь-якої форми власності, зареєстрований на території 

адміністративно-територіальної одиниці України, в межах якої розташований 

індустріальний парк, який згідно із законодавством набув право на земельну 

ділянку та/або інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у межах 

індустріального парку та уклав з керуючою компанією договір про 

здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку 

відповідно до концепції індустріального парку. 

Вимоги до учасників Індустріального парку встановлюються 

договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального 
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парку, що укладається учасниками з керуючою компанією відповідно до          

ст. 28 Закону України «Про індустріальні парки». 

Учасники Індустріального парку, що розміщують виробництва та 

здійснюють господарську діяльність на території індустріального парку, 

мають дотримуватися наступних вимог: 

1. Учасники Індустріального парку повинні бути суб’єктами 

господарювання в Україні будь-якої форми власності, що зареєстровані 

на території Лиманської ОТГ Донецької області. Виняток можуть 

становити мережеві оператори логістичних послуг, торгівлі та 

громадського харчування. 

2. Учасники Індустріального парку мають здійснювати свою виробничу 

діяльність в рамках вимог чинного законодавства України та в 

пріоритетних напрямах діяльності парку: 

• промислове виробництво будівельних та теплоізоляційних матеріалів; 

• виробництво елементів обладнання для використання альтернативних 

джерел енергії; 

• науково-промисловий напрямок, навчання персоналу; 

• логістика та супутній сервіс. 

3. Учасники Індустріального парку зобов’язуються створити нові робочі 

місця із, розрахунку не менше 30 робочих місць на гектар загальної 

площі, що використовується, та залучити не менше 80  відс. 

працівників, що мешкають на території Лиманської ОТГ Донецької 

області. 

4. Учасники Індустріального парку повинні мати програму свого 

розвитку та ведення господарської діяльності на території парку 

щонайменше на 5 років. 

5. Учасники Індустріального парку зобов’язуються своєчасно сплачувати 

орендну плату за користування займаною земельною ділянкою. 

6. Учасники самостійно створюють інженерно-транспортну 

інфраструктуру, благоустрій та озеленення в рамках земельних 
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ділянок, що ними орендуються. 

7. В разі викупу учасниками парку земельних ділянок в межах 

індустріального парку внесення змін в землевпорядну документацію 

здійснюється за рахунок учасника парку. 

8. Наявність бізнес-плану розвитку підприємства не менше ніж на 7 років.  

9. Передбачення позитивного економічного та соціального ефекту від 

впровадження проекту. 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні 

світові тенденції та постійне зростання цін на енергоресурси під час 

проектування та будівництва об'єктів промисловості доцільно максимально 

повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології 

та матеріали, зокрема конструкції з мінімальним коефіцієнтом 

теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне 

обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії тощо. 

Під час подальшого проектування планувальна схема, черговість 

будівництва і проектні рішення можуть уточнюватися і змінюватися, але 

тільки за умови дотримання діючих нормативних вимог. 

 

9. Орієнтовні сумарні обсяги 

споживання енергоресурсів та води 

 

Заплановано забезпечити комунальні послуги майбутніх об’єктів  

шляхом підключення до об’єктів інженерної інфраструктури:  

1. Електрозабезпечення: 

Електропостачання може здійснюватися від ліній електропередач ЛЕП 

110Квт, ЛЕП 6 КВт, що знаходиться на відстані 100 метрів від земельної 

ділянки індустріального (промислового) парку «Лиманський». 

Наявні трансформаторні  підстанції в кількості 2 одиниць. 
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2. Газозабезпечення:  

Газопостачання може здійснюватися від газопроводу середнього тиску 

Ø=470мм з тиском 1,5 кгс/см.кв., що заходиться на відстані 30 метрів від 

межі земельної ділянки індустріального (промислового) парку «Лиманський» 

з обов’язковим будівництвом газо- регуляторного пункту.  Найближча ГРС 

знаходиться на відстані 10 км від межі ділянки. 

 

3. Водопостачання: 

Водопостачання може здійснюватися від водопроводу ЧВ Ø300, 400 

мм, який розташовано на відстані 50 м. від межі земельної ділянки.  

Продуктивність водогону – 100-120 м3/год. 

 

      4.  Водовідведення: 

Для забезпечення водовідведення наявні  КНС та мережа водовідведення.  

Діаметр труб випусків – 220 мм, відстань по прямій до можливого місця 

підключення – 40 м. 

 

Орієнтовні обсяги споживання енергоресурсів та води: 

Газопостачання  

Розрахунок потреб газу для промислового підприємства площею 27,522 га:  

Qmax = площа  1 (гa) * 80¹ (середнє відносне споживання в м³/год., гa) =  

27,522 x 80 = 2202 м3/год.  

Qрік = 2202 x 8 x 260 (робочі дні) = 4580160 м³/рік  

 

Електропостачання  

Розрахунок потреб електроенергії для промислового підприємства площею 

27,522 га:  

Qmax = площа  1 (гa) *120 ²(середнє відносне споживання в кВт/гa)=  

27,522 x 120 = 3303 кВт 

Qрік = 3303 x 8 x 260 (робочі дні) = 6870240 кВт/рік  
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Водопостачання  

Розрахунок потреб питної води для  промислового підприємства площею                         

27,522 га:  

Qmax = розмір  1 (гa) x 1,0 l/s (середнє споживання) = 27,522 x 1,0 l/s = 27,8l/s  

Qрік = 27,8 x 8 x 260 (робочі дні) = 57824 l/s/рік  

 

Стічні води  

Розрахунок об’єму стічних вод для  промислового підприємства площею              

50 га 

Qmax= розмір  (гa) x 1,0 l/s (середнє ) = 27,522 x 1,0 l/s = 27,8 l/s  

Qрік = 27,522 x 8 x 260 (робочі дні) = 57824 l/s/рік  

  

Зведені дані споживання енергоресурсів та води Індустріальним 

парком наведені у табл. 9.1. 

Таблиця 9.1. Орієнтовні обсяги споживання енергоресурсів та води ІП 

 

№ 

п/п 

Енергоресурси, вода Орієнтовні обсяги 

споживання 

1. Газопостачання 

 

4580160  м³/рік  

 

2. Електропостачання  

 

6870240  кВт /рік 

3. Водопостачання  

 

57824 l/s/рік 

4. Стічні води  

 

57824 l/s/рік  

 
¹80 м³/ год., га  - середнє відносне споживання газу для легких промислових виробництв;  

²80-250 кВт/гa – приблизно відносне споживання електроенергії для легких промислових 

виробництв.   

 0,8–1,0 l/s – середні показники для напівсухих ділянок.   
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10. План розвитку Індустріального парку 

Конфігурація земельної ділянки ІП «Лиманський» та її локальне 

розташування в межах міста Красний Лиман схематично зображена на                   

рис. 10.1. 

 

Рис.10.1. Ситуаційна схема земельної ділянки ІП 

 

В залежності від бізнес-планів потенційних учасників загальна площа 

території ІП може бути поділена на 5 – 7  функціональних зон які, в свою 

чергу,  поділяються на окремі земельні ділянки під будівництво виробничих 

потужностей.  

Використання земельних ділянок в межах індустріального парку 

здійснюється з урахуванням трасування внутрішніх доріг інженерних 

комунікацій. 

Розвиток Індустріального парку розпочинається із східної межі вздовж 

дороги з твердим покриттям з облаштуванням заїздів-виїздів у відповідності 

до планувальних рішень. Приєднання до траси повинні містити смуги 

гальмування і смуги розгону для безпечної організації руху транзитного 

автотранспорту. 
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Універсальний просторовий план має на меті забезпечення вигідного 

розташування будівель на ділянці та оптимальне використання землі 

індустріального парку. Графіки будівництва складаються таким чином, що 

будівельні майданчики кожної наступної площадки забудовуються після 

завершення попередньої.  

Функціонування кожного окремого промислового об'єкту, його 

потужність, виробничі процеси та характеристики здійснюються  із 

дотриманням вимог даної Концепції та містобудівної документації, вимог 

щодо класу шкідливості.  

План облаштування інфраструктури, зокрема обов’язково передбачає 

та враховує: 

-  усі ділянки не мають особливих та значних потреб газу та 

електроенергії;  

-  усі зливові води збираються у проектованій системі водоводів з 

наступним біохімічним очищенням та зберіганням очищеної води у 

протипожежній водоймі з повторним використанням води для технічних 

потреб; 

- поверхневі води з асфальтованих ділянок, паркувальних майданчиків, 

доріг, дахів будівель і споруд, після відповідного очищення від залишків 

паливно-мастильних матеріалів також скидаються в закритий 

накопичувач для технічних потреб; 

- усі підприємства будуть забезпечуватись ресурсами автономно, 

незалежно від потреб інших учасників індустріального парку; 

- об’єми спожитих і відпрацьованих ресурсів обліковуються приладами 

обліку окремо кожним учасником ІП.  

Основні етапи розвитку Індустріального парку в часі: 

1. Реєстраційний (2017 р.).  

2. Облаштування Індустріального парку (2017 р. - 2018 р.). 

4. Наповнення Індустріального парку (2018 р. - 2021 р.).  

5. Функціонування Індустріального парку (2021 р. - 2050 р.) 
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11.  Орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, 

природні тощо), необхідні для створення та функціонування 

Індустріального парку, очікувані джерела їх залучення 
 

11.1. Потенціал трудових ресурсів. 

Важливим ресурсом реалізації проекту Індустріального парку 

«Лиманський» є людський потенціал. Чисельність населення Лиманської 

ОТГ  станом на 01.01.2017 складає 43594 осіб. Працездатне населення  

становить 23216 осіб. 

Особи, що перебувають на обліку в міському  центрі зайнятості станом 

на 01.01.2017  зі статусом безробітного - 1255 осіб. 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств міста 

становить 14657 осіб. Розмір середньомісячної заробітної  плати одного 

штатного працівника  за 2016 рік  - 4498 грн. 

 Перспектива створення індустріального парку «Лиманський» дасть 

можливість  розвитку промислової галузі, зміцнення співпраці між 

підприємствами, інвесторами, органами місцевого самоврядування, 

інституціями економічного розвитку та іншими заінтересованими сторонами. 

Мережа навчальних закладів ОТГ представлена наступними 

закладами освіти: факультет Харківської академії залізничного транспорту, 

медичний коледж, Лиманське ПТУ, ліцей, гімназія, 22 загальноосвітні 

школи. 

11.2.  Витрати на розвиток інфраструктури. 

 

Орієнтовні витрати, необхідні для розвитку Індустріального парку, що 

повинні бути здійснені за рахунок ініціаторів створення для забезпечення 

стандартних вимог потенційних інвесторів зведені до таблиці 11.2.1.  
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Таблиця 11.2.1. Зведені витрати на необхідну інфраструктуру ІП. 
 

№ 
п/п 

 
Інфраструктура 

Об‘єкти Загальна 

вартість,  
тис. грн. 

Визначення Вартість, 

тис. грн 
     

 
1 

Периметр.  
Дороги.  

Проїзди. 

З\б огорожа, L = 3027 м. пог    3100 – 

3200 
 
5000 – 5250 

Дороги L = 1200 м, h = 8 м. Асфальт 1800 – 

1900 
Ворота, 3 од. 100 – 150 

 

2 
 

Газопостачання 
Комплексний проект 100 – 120   

 

700 – 870 

Газопровід середнього тиску L = 50 м. пог 100 – 150  
ГРП з вузлом обліку спожитого газу  500 – 600  

3 Теплопостачання Автономне, за рахунок учасників 0 0 

  4 
Електро 

постачання 

ТП 10/0,4 Sном = 3,5 мВА 1600 – 

1700   

3000 - 3300 
  
Внутрішні мережі 10 кВ, L = 1000 м. пог. 700 – 800  
Розподільчі пункти (РП), 5 од. 500 – 550  
Освітлення 200 – 250  

5 Водопостачання, 
 

Водогін до 30 м3/год, L = 70 м. пог    100 – 130   
750 – 930 Приєднання до міського водопроводу  500 – 600  

Насосна станція, вузол обліку, АСУ  150 – 200  
6 Водовідведення 

побутових вод 
Каналізаційний колектор  L = 40 м. пог. 150 – 160   

250 – 280 Технологічний колодязь, 2 од. 100 – 120  
КНС, локальна мережа водовідведення 

(наявна) 

0 

 
 

7 

Водовідведення 
зливових вод. 

Очисні споруди. 

Технічна вода 

Зливовий колектор  L = 850 м. пог.,  640 – 750   
 

2280 – 2565 
Зливовий колодязь, 6 од. 240 – 295  
Пожежне водоймище (ПВ), 5000 м3,  900 – 960  
Водогін технічної води L = 1000 м. пог., 500 – 560   

В С Ь О Г О: min – max, тис. грн 11980 - 13195 

Примітки: 

Кошторисна вартість відповідних об’єктів визначається на етапі проектування. 

  

11.3. Характеристика фінансових ресурсів, необхідних для створення 

Індустріального парку. 

 

Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» кошти, 

необхідні для створення Індустріального парку, можуть бути отримані з 

наступних джерел: 

- власних або запозичених коштів керуючої компанії; 

- коштів учасників індустріального парку; 

- бюджетних коштів різних рівнів. 

 Таким чином, виходячи з наявності тих чи інших джерел коштів, 

процес створення Індустріального парку може мати декілька варіантів: 
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1. Облаштування Індустріального парку за кошти керуючої 

компанії. 

2. Облаштування Індустріального парку за рахунок 

співфінансування державного бюджету та керуючої компанії. 

3. Отримання державної допомоги на облаштування 

Індустріального парку. 

Таблиця 11.3.1. Потреба в фінансових ресурсах для створення ІП 

№п/п Стаття видатків 
Витрати,  

тис. грн 

Джерело 

фінансування 

Етап 1   Робота над концепцією 

91,0 

Ініціатор створення 

індустріального 

парку 

Етап 2   Виготовлення рекламної продукції, 

участь в інвестиційних заходах, вибір 

керуючої компанії 

25,0 

Ініціатор створення 

індустріального 

парку 

Етап 3  Виготовлення проектно-кошторисної 

документації 1250,0 

Ініціатор створення 

індустріального 

парку 

 Етап 4 Створення необхідної інженерної 

інфраструктури (Табл. 9.2) 11980 - 13195 

Державний бюджет 

Міський бюджет 

Керуюча компанія 

Етап 5   Наповнення індустріального парку 
75 -90 млн. дол. 

США 

Учасники 

індустріального 

парку 

* Вартість робіт буде визначена на етапі проектування, наведена оціночна вартість. 

 

 

12. Організаційна модель функціонування Індустріального парку 

 

 

Індустріальний парк «Лиманський» матиме 3-рівневу організаційну 

структуру, а саме: ініціатор, керуюча компанія та учасник Індустріального 

парку з чітким визначенням прав і обов’язків кожного елемента цієї 

структури, у відповідності до Закону України «Про індустріальні парки». 

Ініціатор: 

- розробляє та затверджує Концепцію; 

- подає заявку на отримання державної підтримки на облаштування 

парку; 
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- бере участь у облаштуванні Індустріального парку у випадку 

затвердженого державного фінансування; 

- проводить вибір керуючої компанії; 

- передає керуючій компанії в оренду земельну ділянку, відведену під 

створення Індустріального парку; 

- самостійно визначає порядок взаємодії з керуючою компанією; 

- контролює утримання переданого майна в належному стані, не 

допускає його погіршення, або вимагає відшкодування нанесених 

збитків; 

- по мірі можливості надає організаційну та консалтингову допомогу 

керуючій компанії та учасникам Індустріального парку. 

Ініціатор щопівроку  отримує звіти від керуючої компанії про 

проведену роботу щодо  Індустріального парку. 

Керуюча компанія : 

- здійснює облаштування Індустріального парку відповідно до умов 

договору з ініціатором за рахунок власних чи запозичених коштів, а 

також коштів державного та/або місцевих бюджетів України; 

- забезпечує розробку та виконання бізнес-плану Індустріального парку; 

- одержує дозволи та погодження, необхідні для здійснення 

господарської діяльності в межах індустріального парку; 

- утримує парк в належному стані; 

- що півроку  звітує про  проведену роботу, функціонування  парку; 

- проводить діяльність по залученню нових учасників Індустріального 

парку; 

- передає в суборенду земельні ділянки учасникам та створює умови для 

підключення учасників до інженерних мереж та комунікацій; 

- за погодженням з учасниками представляє їх інтереси у відносинах з 

дозвільними органами, службами, підприємствами, установами та 

організаціями; 

- здійснює господарську діяльність в межах Індустріального парку. 
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Учасник Індустріального парку: 

- проводить господарську діяльність на території Індустріального парку; 

- дотримується умов укладених договорів з керуючою компанією; 

- забезпечує належне утримання переданої йому в суборенду земельної 

ділянки та елементів інфраструктури. 

Учаснику індустріального парку необхідно укласти договір з керуючою 

компанією та набути право на земельну ділянку у межах Індустріального 

парку. 

Істотними умовами договору між учасниками і керуючою компанією є: 

- види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами 

договору; 

- переважне використання людських ресурсів – громадяни України, 

жителів Лиманської ОТГ та сусідніх районів Донецької області; 

- умови, обсяги та порядок створення об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури та інших об’єктів на земельній ділянці учасника; 

- строк дії договору; 

- інвестиційні зобов’язання учасника; 

- фінансові відносини сторін; 

- відповідальність за невиконання сторонами зобов’язань та порядок 

вирішення спорів; 

- порядок продовження і припинення договору; 

- права та обов’язки сторін. 

 

13.  Очікувані результати функціонування індустріального парку 

 

13.1. Загальні тенденції. 

 

План створення Індустріального парку «Лиманський»  передбачає 

будівництво сучасного, високотехнологічного розвиненого господарського 

комплексу з ефективним управлінням технологічними процесами.  
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В процесі облаштування Індустріального парку застосовуються сучасні 

технології будівництва виробничих потужностей, інженерних комунікацій, 

комплексних систем забезпечення енергоресурсами, що дасть високу ступінь 

надійності інфраструктури та збільшить її міжсервісний інтервал. 

 Виходячи із наявного плану створення ІП, та на підставі світового 

досвіду діяльності індустріальних парків, очікуються наступні загальні 

результати функціонування   Індустріального парку «Лиманський»:  

-  створення нових робочих місць; 

-  збільшення надходження коштів до бюджетів; 

-  створення привабливих умов для вітчизняних та іноземних інвесторів; 

-  застосування ефективних технологій виробництва товарів та надання 

послуг; 

-  підвищення ступені культури та екологічності виробництва; 

-  підвищення соціальних стандартів життя мешканців міста та регіону. 

Основні соціально-економічні показники діяльності  Індустріального 

парку «Лиманський» на рівні прогнозованих результатів підводяться у 

наступних підрозділах.  

Згідно плану розвитку ІП приймаються установки: 

2018 рік – стартовий. Початок роботи ІП. Вихід на рівень 30% потужності від 

запланованої; 

2019 рік – наповнення. Вихід на рівень 60% потужності від запланованої;  

2020 рік – наповнення. Вихід на рівень 90% потужності від запланованої;  

2021   рік– Закінчення будівництва ІП. Вихід на заплановану потужність. 

 

13.2. Створення нових робочих місць. 

 

Кількість робочих місць, що планується створити визначається 

прогнозним методом із розрахунку 30 працівників на 1 Га площі 

індустріального парку.  
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Коли підприємства ІП запрацюють на запроектовану потужність, 

загальна кількість їх штатних працівників буде нараховувати мінімально                   

800 чол.  

За видами економічної діяльності учасників ІП динаміка створення 

робочих місць визначається у співвідношеннях зазначених у таблиці 13.2.1. з 

наростаючим підсумком по роках. 

 

Таблиця 13.2.1. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників 

(ШП) ІП (песимістичний сценарій). 
 

Господарська діяльність 

Кількість штатних працівників по роках, чол. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 
     

Виробництво будівельних матеріалів 200 400 600 650 

Машинобудування, приладобудування 0 50 100 150 

Разом 200 450 700 800 

 

 

Таблиця 13.2.2. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників 

(ШП) ІП (оптимістичний сценарій). 
 

Господарська діяльність 

Кількість штатних працівників по роках, чол. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 
     

Виробництво будівельних матеріалів 300 600 900 975 

Машинобудування, приладобудування 0 75 150 225 

Разом 300 675 1050 1200 

 

 

 

13.3. Фінансові результати діяльності Індустріального парку. 

 

Обсяги доходів і зборів до державного та місцевого бюджетів від 

діяльності підприємств індустріального парку на протязі 2018 – 2021 років є 

прогнозними і базуються на нормах податкового законодавства, чинного на 

квітень 2017 року. 

Для орієнтовного визначення базових економічних показників 

підприємств ІП беруться за основу середньостатистичні дані по діючим 

відповідним підприємствам України у 2016 році. Необхідні для подальших 

розрахунків показники зведені до таблиці 13.3.1. 
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   Таблиця 13.3.1.  Базові показники результатів роботи підприємств у 2016    
Господарська діяльність 

 

Обсяг 

реалізованої 

продукції на 

одного ШП, тис. 

грн. 

Матеріалоємність 

продукції (ММП) 

Додана вартість 

(умовно-чиста 

продукція), тис. грн. 

на одного ШП 
% Тис. грн 

     

Виробництво будівельних 

матеріалів 

637,5 65 414,4 223,1 

Машинобудування, 

приладобудування 

266,1 55 146,4 119,7 

     

 

13.3.1. Надходження від сплати податку на додану вартість 
 

Для розрахунку податку на додану вартість (ПДВ) визначаємо обсяг 

умовно-чистої продукції як різницю між обсягом реалізованої продукції та її 

матеріалоємністю. 

При розрахунках умовно приймається, що внаслідок впровадження 

нових технологій і заходів направлених на ріст продуктивності праці будуть 

отримані два важливих результати: 

1) Обсяг реалізованої продукції на одного ШП ІП у стартовому                        

2018 році береться з коефіцієнтом 1,08 від показників 2016 року та в 

кожному наступному році з динамікою + 0,04, тобто відбувається 

зростання на 4 % щороку; 

2) Матеріалоємність продукції ІП береться щорічно за абсолютними 

показниками 2016 року, що означатиме зниження питомої ваги 

матеріало- і енерговитрат відносно до позитивної динаміки обсягів 

реалізації продукції  

 Результати розрахунків зведені до наступних таблиць. 

 

Таблиця 13.3.1.1. Обсяг реалізованої продукції ІП. 
 

Господарська діяльність 

 

Обсяг реалізації продукції ІП по роках, тис. грн.  

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 
     

Виробництво будівельних матеріалів 137700 286416 446810 503405 

Машинобудування, приладобудування 0 14944 31084 48490 

Разом 137700 301360 477894 551895 
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Таблиця 13.3.1.2. Матеріалоємність продукції ІП. 
 

Господарська діяльність 

 

Матеріалоємність продукції ІП по роках, тис. грн. 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 
     

Виробництво будівельних матеріалів 82880 165760 248640 269360 

Машинобудування, приладобудування 0 7320 14640 21960 

Разом 82880 173080 263280 291320 

 

Таблиця 13.3.1.3. Добавлена вартість (умовно-чиста продукція) ІП. 
 

Господарська діяльність 

 

Добавлена вартість ІП по роках, тис. грн. 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 
     

Виробництво будівельних матеріалів 54820 120656 198170 234045 

Машинобудування, приладобудування 0 7624 16444 26530 

Разом 54820 128280 214614 260575 

 

Згідно п. 193.1 Ст. 193 Податкового кодексу України розмір ставки 

податку на додану вартість (ПДВ) становить 20 відсотків. За замовчуванням 

приймається, що цей показник не буде змінено до 2021 року.  

Обсяги надходжень від сплати ПДВ будуть наступними. 

Таблиця 13.3.1.4. Сплата податку на додану вартість підприємствами ІП. 
 

Господарська діяльність 

 

ПДВ по роках, тис. грн. 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 
     

Виробництво будівельних 

матеріалів 

10964 24131 39634 46809 

Машинобудування, 

приладобудування 

0 1525 3289 5306 

Разом 10964 25656 42923 52115 

 

Розрахунки чистого доходу (ЧД) (виручки) як різницю між обсягами 

реалізованої продукції і сумами сплаченого ПДВ зведені до таблиці 13.3.1.5.  

Таблиця 13.3.1.5. Чистий дохід (виручка) підприємств ІП. 
 

Господарська діяльність 

 

Чистий дохід по роках, тис. грн.  

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 
     

Виробництво будівельних матеріалів 126806 262285 407176 456596 

Машинобудування, приладобудування 0 13419 27795 43184 

Разом 126806 275704 434971 499780 
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13.3.2. Надходження від сплати податку на доходи фізичних осіб. 

 

  Для обчислення величини надходжень від сплати податку з доходів 

фізичних осіб за базовий показник взята середньомісячна заробітна плата за 

видами економічної діяльності промисловості України у січні 2017 року за 

офіційними даними Мінстату України.  

На наступні роки умовно приймається коефіцієнт росту заробітної 

плати в середньому 1,1 щорічно в порівнянні з попереднім роком. Всі 

розрахунки зведено до таблиці 13.3.2.1.   

 

Таблиця 13.3.2.1. Середня заробітна плата одного штатного працівника ІП. 
 

Господарська діяльність 

Базова середня 

заробітна 

плата, грн. 

Заробітна плата одного штатного 

працівника індустріального парку по 

рокам, грн в міс. 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 
      

Виробництво 

будівельних матеріалів 

5509 6060 6665 7330 8065 

Машинобудування, 

приладобудування 

5634 0 6800 7500 8250 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника ІП 

6060 6680 7355 8100 

 

 

Місячний фонд оплати праці як добуток заробітної плати одного 

працівника на кількість штатних працівників зведено до наступної таблиці.  

 

Таблиця 13.3.2.2. Місячний фонд оплати праці всіх підприємств 

Індустріального парку.  
 

Господарська діяльність 

 

Місячний фонд оплати праці, тис. грн 
місяць 

2018 

року 

місяць 

2019 

року 

місяць 

2020 

року 

місяць 

2021 

року 
     

Виробництво будівельних матеріалів 1212 2666 4398 5242 

Машинобудування, приладобудування 0 340 750 1238 

Разом 1212 3006 5148 6480 

 

Річний фонд оплати праці, тобто за 12 місяців, зведено до наступної 

таблиці 13.3.2.3.  
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Таблиця 13.3.2.3. Середньорічний фонд оплати праці всіх підприємств ІП.  
 

Господарська діяльність 

Річний фонд оплати праці, тис. грн 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

     

Виробництво будівельних матеріалів 14544 31992 52776 62904 

Машинобудування, приладобудування 0 4080 9000 14856 

Разом 14544 36072 61776 77760 

 

Для розрахунку обсягу відрахування до бюджету зі сплати податку на 

доходи фізичних осіб (ПДФО) застосовується ставка податку у розмірі                      

18 відсотків згідно п. 167.1 Ст. 167 Податкового кодексу України. 

Суми місячних і річних обсягів надходжень ПДФО зведені до таблиць 

13.3.2.4 та 13.3.2.5 відповідно. 

 

Таблиця 13.3.2.4. Обсяг надходжень ПДФО в місяць відповідного року. 
 

Господарська діяльність 

 

Суми ПДФО , тис. грн./міс 
місяць 

2018 

року 

місяць 

2019 

року 

місяць 

2020 

року 

місяць 

2021 

року 
     

Виробництво будівельних матеріалів 218 480 792 944 

Машинобудування, приладобудування 0 61 135 223 

Разом 218 541 927 1167 

 

Таблиця 13.3.2.5. Річний обсяг надходжень ПДФО до бюджету у 

відповідному році. 
 

Господарська діяльність 

Суми ПДФО по роках, тис. грн./рік 
2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

     

Виробництво будівельних матеріалів 2616 5760 9504 11328 

Машинобудування, приладобудування 0 732 1620 2676 

Разом 2616 6492 11124 14004 

 

 

 

13.3.3. Єдиний соціальний внесок. 

 

Для визначення річних обсягів сплати єдиного соціального внеску 

(ЄСВ) береться діюча станом на 2017 рік ставка ЄСВ в розмірі 22% на фонд 

оплати праці (ФОП) відповідного року. 

 Розрахунки зведені до таблиці 13.3.3. 
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Таблиця 13.3.3. Річні обсяги надходжень від сплати ЄСВ.  
 

 

Господарська діяльність 

 

Суми ЄСВ по роках, тис. грн 
2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 
     

Виробництво будівельних матеріалів 3200 7038 11611 13839 

Машинобудування, приладобудування 0 898 1980 3270 

Разом 3200 7936 13591 17109 

 

Згідно п.161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового Кодексу України 

тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про 

завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір 

у розмірі 1,5 % від заробітної плати. Оскільки ця норма тимчасова і є 

сподівання про припинення її застосування у найближчі 1 - 2 роки, 

військовий збір не береться до уваги і не розраховується. 

 

13.3.4. Надходження від сплати  

податку на прибуток підприємств ІП. 

 

 

Для визначення прогнозних обсягів надходжень до державного 

бюджету від сплати податку на прибуток (ПП) умовно береться звітний 

період один рік. На першому етапі розраховується прибуток (П) від 

звичайної діяльності  до оподаткування за наступним алгоритмом: 

 

П = ЧД – ММП – ФОП – ЄСВ, тис грн. 

 

 

 

Відповідні показники беруться із попередніх підрозділів. Результати 

розрахунків по рокам і кожному виду економічної діяльності зведені до 

наступних таблиць. 
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Таблиця 13.3.4.1. Прибуток від звичайної діяльності підприємств по 

виробництву будівельних  матеріалів до оподаткування. 

 
 

 

Прибуток до оподаткування по роках, тис. грн.  

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 
     

Чистий дохід, ЧД = РП-ПДВ 126806 262285 407176 456596 
     

Операційні 

витрати  

(ОВ) 

ММП 82880 165760 248640 269360 

ФОП 14544 31992 52776 62904 

ЄСВ 3200 7038 11611 13839 

Разом 100624 204790 313027 346103 
     

Прибуток  П = ЧД – ОВ  26182 57495 94149 110493 

       

 

Таблиця 13.3.4.2. Прибуток від звичайної діяльності підприємств 

машинобудування,  приладобудування до оподаткування. 
 

 

Прибуток до оподаткування по роках, тис. грн.  

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 
     

Чистий дохід, ЧД = РП - ПДВ 0 13419 27795 43184 
     

Операційні 

витрати  

(ОВ) 

ММП 0 7320 14640 21960 

ФОП 0 4080 9000 14856 

ЄСВ 0 898 1980 3270 

Разом 0 12298 25620 40086 
     

Прибуток  П = ЧД – ОВ  0 1121 2175 3098 

 

Таблиця 13.3.4.3. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування всіх 

підприємств ІП. 
 

Господарська діяльність 

 

Прибуток до оподаткування по роках, 

тис. грн. 
2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 
     

Виробництво будівельних матеріалів 26182 57495 94149 110493 

Машинобудування, приладобудування 0 1121 2175 3098 

Разом 26182 58616 96324 113591 

 

Для розрахунку сум сплати податку на прибуток береться базова 

(основна) ставка податку в розмірі 18 відсотків згідно Ст. 136.1 Податкового 

Кодексу України. Розрахунки, здійснені по видам господарської діяльності і 

по рокам, зведені до таблиці 13.3.4.4.  
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Таблиця 13.3.4.4. Сплата податку на прибуток підприємствами ІП. 
 

Господарська діяльність 

 

Податок на прибуток по роках,  тис. грн. 
2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 
     

Виробництво будівельних матеріалів 4713 10350 16947 19889 

Машинобудування, приладобудування 0 202 392 558 

Разом 4713 10552 17339 20447 

 

 Чистий прибуток (ЧП) від звичайної діяльності підприємств ІП 

визначається як різниця між прибутком до оподаткування і сумою податку на 

прибуток (ПП).  

Результати  розрахунків  по рокам і кожному виду господарської 

діяльності зведені до таблиці 13.3.4.5. 

Таблиця 13.3.4.5. Чистий прибуток підприємств ІП. 
 

Господарська діяльність 

 

Прибуток до оподаткування по роках, 

тис. грн. 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 

     

Виробництво будівельних матеріалів 21469 47145 77202 90604 

Машинобудування, приладобудування 0 919 1783 2540 

Разом 21469 48064 78985 93144 

 

 

 

13.3.5. Доходи від оренди землі  

 

Загальна площа земельної ділянки, яка передається в оренду -             

27,522 Га (275220 м2).  

Нормативна грошова оцінка (НГО) земельної ділянки:  – 30384,01 грн. 

(згідно витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки м. Лиман  від  10.05.2017).  

 

Річна ставка орендної плати:   3%  від НГО. 

 

Очікувані надходження від оренди земельної ділянки ІП «Лиманський» 

до міського бюджету:  

2018 рік: НГО * 30% * 3%  = 273,46  грн; 

2019 рік:  НГО * 60% * 3% = 546,91 грн; 
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2020 рік:  НГО * 90% * 3%  =820,37  грн; 

2021 рік:  НГО * 100% * 3% = 911,52  грн; 

 

13.3.6. Обсяги податків і зборів до бюджетів усіх рівнів  

в періоді 2018-2021 роки 

 

Розраховані у попередніх підрозділах показники діяльності 

Індустріального парку «Лиманський» зведені до підсумкової таблиці 13.3.6. 

 

Таблиця 13.3.6. Прогнозні обсяги відрахувань до бюджетів усіх рівнів у 

2018-2021 роках.  
 

Вид податку, збору 

 

Сума по рокам, тис. грн 

2018 

рік 

2019 

рік 

2020 

рік 

2021 

рік 
     

Податок на додану вартість 10964 25656 42923 52115 

Податок на прибуток 4713 10552 17339 20447 

ЄСВ 3200 7936 13591 17109 

ПДФО 2616 6492 11124 14004 

Орендна плата за землю 0,3 0,5 0,8 0,9 

Разом 21493,3 50636,5 84977,8 103675,9 

 

 

14. Очікувані результати функціонування Індустріального парку 

 

14.1. Ефективність інвестицій в Індустріальний парк. 
 

Розрахунки ефективності інвестицій в Індустріальний парк 

«Лиманський» проводились на основі середніх ринкових цін, які склалися на 

ринку Лиманщини та прилеглих територій,  та прогнозу їх зміни. Період 

розрахунків становить 10 років експлуатаційного періоду при ставці 

дисконтування 15 %. Розрахунок передбачає поступове завантаження 

об’єктів Індустріального парку на протязі першого року експлуатаційного 

періоду.  

Для зменшення ризиків нестачі фінансування, ефективність інвестицій 

розраховувалась для двох варіантів інвестування: 

• Залучення приватного інвестора на правах власника частки у майні 

керуючої компанії 

• Залучення кредиту ЄБРР під гарантії органів місцевого самоврядування 



  

 57 

на стандартних умовах Європейського Банку - 5 % річних на 10 років 

та 1 рік відстрочки сплати основної суми боргу 

Всі варіанти залучення коштів показують високий рівень ефективності 

проекту створення Індустріального парку «Лиманський». Період окупності 

становить 4,5 - 4,6 роки в залежності від обраного джерела інвестування. 

Можна припустити, що комбінування джерел у випадку нестачі 

фінансування, так само покаже високий рівень ефективності. 

 

14.2. Соціально-економічна ефективність 

створення Індустріального парку. 

Соціально-економічна ефективність від проекту створення 

Індустріального парку в Лиманській ОТГ може бути розглянута в комплексі 

окремих складових: 

1. Соціальна ефективність полягає в створенні нових робочих місць та 

підвищенні рівня зайнятості в Лиманській ОТГ. 

2. Економічна ефективність полягає в підвищенні ділової активності, 

збільшення залучених в економіку району інвестицій та зростанні 

обсягів виробленої продукції в Лманській ОТГ. 

3. Бюджетна ефективність полягає в збільшенні надходжень до бюджетів 

всіх рівнів. 

4. Науково-технічна ефективність передбачає залучення сучасних 

високотехнологічних виробництв з високим рівнем переробки 

продукції. 

Проект створення Індустріального парку «Лиманський» передбачає 

створити від 800 до 1200 нових робочих місць на виробничих підприємствах 

учасників індустріального парку.   Близько 50 осіб необхідно для 

забезпечення діяльності логістичного центру при індустріальному парку та  

70 осіб передбачено залучити в адміністративно-офісний центр (робітники 

торгових площ та закладів громадського харчування). Штатний розклад 

керуючої компанії має становити близько 50 осіб (15 осіб адміністративного 

персоналу та 35 осіб виробничого персоналу). Навчально-методичний центр 
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35-60 осіб. Таким чином, загальна потреба індустріального парку в трудових 

ресурсах має становити 1200 осіб (що відповідає даним Державного 

агентства з інвестицій та управління національними проектами, згідно яких 

на 1 га площі індустріальних парків створюється 20 - 50 нових робочих 

місць). При загальній кількості найманих працівників на Лиманщині              

18,1 тис. осіб, така кількість нових створених робочих місць дозволить 

збільшити рівень зайнятості в районі приблизно на 4,4 - 6.6 відс. 

Табиця 14.2.1.Структура створених робочих місць в Індустріальному парку 

на другий рік експлуатаційного періоду 
 Мін Мах 

Адміністративний персонал 135 200 

Виробничий персонал 630 940 

Науково-викладацький 

персонал 

35 60 

Всього 800 1200 

 

В результаті створення і розвитку індустріального парку в Лиманській 

ОТГ орієнтовно на другий рік експлуатаційного періоду (після виводу парку 

на максимальне завантаження) можна очікувати, що загальна сума 

податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів становитиме близько 103,7 

млн. грн. 

Визначити  показник науково-технічної ефективності ІП в кількісному 

виразі на сьогодні  неможливо. Проте, обрані пріоритетні напрями діяльності 

дозволяють припустити, що в результаті розвитку Індустріального парку на 

Лиманщину будуть залучені сучасні технології, які дозволять забезпечити 

виробництво високотехнологічних продуктів на експорт та на заміщення 

імпортної продукції на ринку України. 

Крім того, можна очікувати, що розвиток Індустріального парку в 

регіоні ефективно вплине на розвиток міжгалузевої кооперації з іншими 

підприємствами Донецької та інших областей України. 
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15. Фактори ризику 

 

В ході реалізації проекту можливе виникнення ряду факторів, які 

можуть негативно вплинути на успішність діяльності індустріального парку. 

їх можна умовно розділити на наступні групи: 

 

15.1. Організаційні ризики. 

 

Поява даного типу ризиків на сьогодні є достатньо вірогідною. 

Обумовлено це складними процедурами, що пов’язані з відведенням 

земельних ділянок, оформленням будівельної та дозвільної документації. 

Складна бюрократична система в Україні може розтягнути підготовчий етап 

реалізації проекту створення та розвитку індустріальних парків на кілька 

років. Офіційно запобігти даному типу ризиків може лише вплив 

представників органів влади на дозвільні органи та організації. Сильною 

стороною проекту є то, що ініціатором проекту виступає орган місцевого 

самоврядування, а Донецька обласна військово-цивільна адміністрація 

виступає партнером проекту створення Індустріального парку в Лиманській 

ОТГ. Крім того, передбачено широке висвітлення розвитку підготовчого 

етапу в місцевих засобах масової інформації та місцевих інтернет- виданнях, 

що, в свою чергу, стимулюватиме бюрократичні органи якісно і швидко 

виконувати свої обов’язки. Від штату керуючої компанії вимагатиметься 

забезпечення професійними спеціалістами в сфері права, будівництва та 

забезпечення технологічної діяльності підприємств для оперативного і 

якісного вирішення питань стосовно розробки кошторисної документації і 

отримання всіх необхідних дозвільних документів. Всього на реалізацію 

підготовчого етапу Концепцією виділено 1 рік і 3 місяці. 

Другим фактором ризику в організаційний період є недостатній досвід 

управління аналогічними проектами у вітчизняних керуючих компаній. 

Вірогідність знайти в Україні компанію, що має успішний досвід, на сьогодні 

мінімальна. Залучення іноземної компанії, що має досвід створення великих 



  

 60 

промислових та індустріальних об’єктів, проте не розбирається в 

Українському законодавстві та його бюрократичній системі, на сьогодні  є 

ризиковим. Тому концепція передбачає в тому числі, як варіант - створення 

керуючої компанії, що матиме досвід роботи в правовому полі України, як 

товариства з обмеженою відповідальністю. Створення керуючої компанії в 

формі акціонерного товариства не є доцільним в зв’язку з законодавчими 

обмеженнями діяльності акціонерних товариств, створення яких ініціюється 

представниками органів влади та самоврядування. 

 

15.2. Фінансові ризики. 
 

Група ризиків, що пов’язана з браком фінансування або нестабільністю 

національної валюти. На сьогодні, в зв’язку з економічною кризою в Україні, 

вірогідність появи даного типу ризиків є достатньо висока. Для запобігання 

впливу нестабільності національної валюти на результати діяльності 

індустріального парку всі розрахунки здійснювалися в Євро, тому в разі 

коливання курсу гривні, суми у вільно конвертованій валюті залишаться 

незмінними. 

Для запобігання ризику нестачі фінансування розрахунки ефективності 

реалізації проекту створення Індустріального парку проведено в двох 

варіантах: 

• Залучення стратегічних інвесторів в керуючу компанію 

• Отримання кредиту ЄБРР на стандартних умовах банку 

В обох випадках розрахунки показують високу ефективність проекту. 

Можна припустити, що комбінування двох напрямків покаже аналогічну 

ефективність. Диверсифікація напрямів пошуку стратегічних інвесторів для 

проекту створення Індустріального парку дозволить значно зменшити ризики 

нестачі фінансування. Пошук партнерів передбачено вести в наступних 

напрямках: 

• Залучення Торгово-промислових палат Донеччини  

• Залучення інвестиційних фондів інших країн 
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• Залучення великих девелоперських компаній ЄС, що мають досвід 

реалізації аналогічних проектів. 

 

15.3. Законодавчі ризики. 

 

Достатньо висока на сьогодні вірогідність зміни законодавчої бази в 

сфері ведення бізнесу в Україні, системи оподаткування та законів, що 

регламентують діяльність індустріальних парків. Проте, всі існуючі на 

сьогодні прогнози передбачають зменшення податкового навантаження на 

підприємства, зменшення кількості дозвільної документації та різноманітних 

бюрократичних процедур, збільшення пільг та можливостей для 

організаторів та учасників індустріальних парків. Таким чином, прогнозовані 

законодавчі зміни будуть лише сприяти підвищенню ефективності діяльності 

Індустріального парку та його учасників. Окремим сприятливим фактором 

виступає підписання угоди про торгову асоціацію з Європейським Союзом і 

пов’язану з ним перспективу активізації зовнішньоекономічної діяльності 

між Україною та країнами ЄС. 

Для ефективної реалізації проекту необхідно: 

- пролобіювати прийняття в другому читанні змін до Закону  України 

«Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення Податкового 

кодексу України щодо стимулювання розвитку індустріальних парків»; 

- Розробити проект Закону України «Про надання генеральних прав 

керуючій компанії щодо перерозподілу енергоресурсів серед учасників 

індустріального парку». 

-  

15.4. Ринкові ризики. 

 

Дана група ризиків пов’язана з можливими зовнішніми ринковими 

факторами, що пов’язані з нестачею ринкового попиту на послуги 

індустріального парку. Для запобіганню даному типу ризиків концепцією 

передбачено наступне: 
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• Розрахунки ефективності проведені за умови поступового 

завантаження площ Індустріального парку протягом трьох років від 

закінчення будівельного етапу та року організаційного етапу. 

• Активний маркетинг та просування послуг Індустріального парку по 

диференційованих каналах в період підготовки діяльності, на що 

проектом передбачено 25 тис. грн. Просування послуг має відбуватися 

по наступних каналах: різноманітні бізнес-асоціації країн ЄС; торгово-

промислові палати цих країн; бізнес та інвестиційні ресурси мережі 

інтернет в країнах ЄС; конференції та виставки країн ЄС, що 

присвячені розвитку промисловості та міжнародній торгівлі. 

• Основне завдання Індустріального парку - задоволення потреб регіону 

на відновлення його інфраструктури. 

 

15.5. Політичні ризики. 

 

Даний тип ризиків на сьогодні вже впливає на реалізацію проекту в 

зв’язку з тим, що через проведення АТО, політичну нестабільність на Сході 

України, ділова активність в Україні і в  регіоні  значно впала, що погіршило 

стан економіки. Однак, оскільки сьогодні Президентом та Урядом держави 

проводиться  курс на посилення відносин з країнами Європейського Союзу, 

це має позитивний вплив на економічну ситуацію в країні та умови реалізації 

проекту. Падіння економічної активності сьогодні за ефектом маятника 

викличе пожвавлення ділової активності в період завершення підготовчого 

етапу проекту. 

15.6. Ризик втрати майна. 

 

Для запобігання даній групі ризиків передбачається: 

Обладнати приміщення та територію індустріального парку сучасною 

пожежною і охоронною сигналізацією. 

Розмістити на території Індустріального парку пожежну частину та 

охоронну структуру. 
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Проводити постійну підготовку і інструктаж персоналу керуючої 

компанії. 

15.7. Екологічні ризики. 

 

Для запобігання ризикам, які пов’язані з негативним впливом 

виробництва на оточуюче середовище, Концепцією передбачено, що 

пріоритетними напрямками діяльності Індустріального парку будуть так 

звані «сухі» легкі промислові галузі, що не потребують значних затрат 

ресурсів і, відповідно, мають незначні викиди як забруднюючих речовин в 

повітря, так і забруднених водних ресурсів. Очищення стічних вод буде 

здійснюватися сучасною станцію з біологічної очистки, що дозволить 

використовувати очищену воду повторно в якості технічної. Отриманий в 

результаті очистки води активний мул може бути використаний в сільському 

господарстві Лиманщини, як активне біологічне добриво. 

 

15.8. Інженерно-технічні ризики. 

 

Для запобігання ризикам даного типу Концепція передбачає вибір 

виконавців проектно-пошукових та інженерних робіт на тендерних засадах, 

де досвід виконання подібних робіт та фаховість спеціалістів будуть одними 

із визначальних критеріїв відбору. Крім того, якість виконання проектно-

пошукових та інженерних робіт відслідковуватиметься в процесі їх 

погодження та експертизи у дозвільних органах, про що керуюча компанія 

буде інформована, як безпосередній учасник проходження дозвільних 

процедур. Приймання та оплата робіт буде проводитися поетапно за оцінкою 

їх достатності та якості зі сторони фахівців керуючої компанії, а за потреби і 

сторонніх експертів. В договорах на виконання робіт з переможцем тендеру 

обов’язковим є включення пункту про відповідальність виконавця у разі 

недобросовісного виконання робіт. 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

В теперішній час розвинені країни переживають нову хвилю 

індустріалізації, засновану на інноваціях і знаннях, з вплетеними 

гуманітарних і соціальних технологій, а головне - на новій технологічній 

платформі. Одна з її характерних ознак - високі стандарти енергетичної 

ефективності. Інша найважливіша глобальна тенденція - нова якість міст. 

Вони стають набагато ефективніше, більш дружніми до  жителів, 

зручнішими і комфортнішими. 

Це коло завдань тільки починає реалізуватися в Україні, де на рівні 

місцевого самоврядування в теперішній час завдяки процесам децентралізації  

створеним ОТГ надаються  нові повноваження та відповідальність для 

подібних рішень, що вимагає здійснювати пошуки нових можливостей для 

розвитку територіальних громад. 

Такою «точкою зростання»,  центром тяжіння інвестицій, зоною 

ділової активності територіальної економіки повинен стати Індустріальний 

парк. Важливо, що нарівні з наданням ефективної інженерної 

інфраструктури, індустріальний парк може виступати для своїх резидентів і 

провайдером послуг щодо кращих світових управлінських стандартів, а 

також демонстраційним майданчиком  в сфері енергоефективності та 

екології. 

При цьому допомога Уряду країни повинна здійснюватися в площині 

якісних факторів підвищення продуктивності. Органи влади можуть робити 

для бізнесу все, чого він потребує, окрім надання коштів. До переліку цих дій 

входять:  

- створення індустріальних парків для впровадження інвесторами 

конкурентоспроможних виробництв; 

- допомога в перекваліфікації кадрів; 

-  залучення європейських грантів на модернізацію обладнання; 

- систематизація інформації  щодо ринків світу; 
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- фінансування та страхування експортних операцій; 

- просування продукції в різних країнах світу через посольства та 

консульства; 

- організаційна допомога у виході на європейський ринок тощо. 

Таких інструментів, що успішно використовуються у світі, є достатньо.  

Необхідно навчитися переймати такий міжнародний досвід і  адаптувати 

його до українських умов. Можливості держави допомагати бізнесу 

організаційно (завдяки її централізованої структури) практично невичерпні. 

Робити це можна, але тільки після проведення горизонтальних реформ  та з 

максимальною увагою на нівелювання корупційних можливостей, тобто за 

умови повного антикорупційного «перепрошивання» всієї власної вертикалі. 

Необхідно розвивати економіку з урахуванням світових реалій. 

Сьогодні високотехнологічні галузі працюють передусім на замовлення тих 

країн, де розвиваються, і лише частину своєї продукції можуть збувати поза 

їхніми межами. Вони потребують колосальних вкладень у науково-технічні 

розробки.   

Україна, як держава, і тим більше вітчизняний бізнес, ще довго 

не зможуть самостійно фінансувати потужні замовлення на продукцію 

високотехнологічних галузей. Вартість такого обладнання та оплата роботи 

цих фахівців є значно дорожчими, ніж ручна праця декількох десятків осіб. 

Це наші реалії, які треба змінювати.  

 

Важливим трендом сьогодення є стрімке здешевлення продукції 

відновлюваних джерел електроенергії (ВДЕ), по-перше, завдяки науково-

інженерним інноваціям, а по-друге, внаслідок поступового відшкодування 

початкових витрат на будівництво та обладнання, при безкоштовному й 

невичерпному джерелі енергії, дозволяє ВДЕ вигравати економічну 

конкуренцію з виробниками електроенергії з викопних джерел. Тому  
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орієнтація розвитку Індустріального парку в напрямку виробництва 

елементів обладнання використання альтернативних джерел енергії є дуже 

актуальною. 

 

З метою використання наукової складової при створенні індустріальних 

парків в регіонах пропонується розглянути можливості створення при 

Східному, Північно-східному та Придніпровському наукових центрах відділи 

з координації розробки та реалізації регіональних стратегій та програм (як 

відділи Інституту економіки промисловості НАН України з 

працевлаштуванням в них тимчасово переміщених співробітників цього 

інституту у цих регіонах), спрямованих на створення робочих місць для 

тимчасово переміщених осіб із зони АТО. Важливим напрямком є і  

налагодження активної співпраці з ОТГ та Центром  Державно-приватного 

партнерства щодо створення Індустріальних і наукових парків з відповідним 

розвитком фінансової інфраструктури.  

 

В залежності  від специфіки регіону індустріальні парки можуть 

вирішувати ті чи інші найбільш актуальні завдання, бути сфокусовані на 

реалізації конкретних потреб. 

Крім того, на прикладі створення індустріальних парків можна 

відпрацювати схеми взаємодії місцевого і регіонального рівнів управління, 

бізнесу, влади та громадськості, що сприятиме  об’єднанню спільних зусиль  

для розвитку території. При цьому будуть виявлені  і недоліки в існуючій 

нормативно-правовій базі, яку можна вдосконалювати в цілях активізації 

ділової, інвестиційної, промислової активності на місцях.  

 

Створення Індустріального парку «Лиманский»  сприятиме   

економічному розвитку та підвищенню конкурентоспроможності  

Лиманської ОТГ шляхом  залучення інвестицій, створення нових робочих 

місць, розвитку сучасної виробничої інфраструктури, впровадження 
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сучасних технологій виробництва, а також впровадження наукової складової 

та застосування світового досвіду організації промислового виробництва та 

енергоефективності. 
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Додаток 1 

Складові та індикатори соціо-еколого-економічного розвитку регіонів 

1. Макроекономічний  розвиток: 

1.1. Структурна складова: 

- валовий регіональний продукт (ВРП, 

номінал) на одну особу, грн./особу (S); 

- питома вага доданої вартості у 

сільському господарстві у ВРП, % (D);  

- питома вага доданої вартості у 

промисловості до ВРП, % (D); 

- питома вага доданої вартості у сфері 

послуг до ВРП, % (S); 

- питома вага зайнятих у сільському 

господарстві до загальної зайнятості, 

(D)% ; 

- питома вага зайнятих у промисловості 

до загальної зайнятості, % (D). 

- питома вага зайнятих у сфері послуг до 

загальної зайнятості, % (S); 

1.2. Формальна та неформальна 

складові: 

- узагальнена продуктивність (випуск на 

одиницю продуктивної потужності)(S); 

- темп приросту ВРП, % (S: ); 

- рівень технології виробництва (частка 

ВРП у випуску)(S); 

- рівень тінізації економіки, % від 

офіційного ВРП(D); 

- рівень використання потенційних 

можливостей (потенційного ВРП повного   

завантаження макрофакторів) (S); 

- коеф-т тіньового завантаження капіталу 

(D); 

- рівень тіньового проміжного 

споживання, % до офіційного (D). 

- рівень інноваційної продукції у 

товарному експорті, % (S); 

- питома вага підприємств, що займалися 

інноваційною діяльністю, у загальній 

кількості промислових підприємств, % (S); 

- питома вага реалізованої інноваційної 

продукції у загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції, % (S); 

- рівень винахідницької активності 

(кількість отриманих охоронних 

документів – патентів на 1 млн осіб 

населення), (S). 

4. Соціально-демографічний  розвиток: 

4.1. Соціальна складова: 

- рівень використання праці (відношення 

оптимального попиту на працю до її 

пропозиції) (S); 

- рівень оплати праці у випуску 

(коефіцієнт соціальної справедливості) (S); 

- рівень тіньової заробітної плати до 

офіційної (D); 

- рівень видатків на освіту до ВРП, % (S); 

- рівень видатків на охорону здоров’я до 

ВРП, % (S); 

- відношення середньої заробітної плати до 

прожиткового мінімуму (S);  

- питома вага заробітної плати у структурі 

доходів населення, % (S); 

- рівень витрат домогосподарств на 

продовольчі товари, у % до сукупних 

витрат (D). 

4.2. Демографічна складова: 

- очікувана тривалість життя при 
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1.3. Інфраструктурна складова: 

- транспортоємність ВРП по 

залізничному транспорту, прив. т-км/$, 

D); 

- транспортоємність ВРП по 

автомобільному транспорту, прив. т-км/$, 

D); 

- щільність залізничних колій загального 

користування, 1/км (S); 

- щільність автомобільних доріг 

загального користування, 1/км (S); 

- інтенсивність перевезення вантажів 

автомобільним транспортом, т/км (S); 

- інтенсивність перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом, осіб/км (S); 

- інтенсивність перевезення пасажирів 

залізничним транспортом, осіб/км (S); 

- інтенсивність перевезення вантажів 

залізничним транспортом, т/км (S); 

2. Інвестиційно-фінансовий розвиток:  

2.1. Інвестиційна складова: 

- рівень інвестування (відношення 

капітальних інвестицій до ВРП), % (S); 

- частка приросту прямих іноземних 

інвестицій (акціонерний капітал) щодо 

ВРП,%(S); 

- рівень оновлення основних засобів, % 

(S). 

2.2. Фінансова складова: 

народженні, років (S); 

- коефіцієнт депопуляції (D); 

- загальний коефіцієнт смертності 

населення (число померлих на 1000 осіб 

наявного населення), проміле (D); 

- смертність немовлят (число дітей, 

померлих у віці до 1 року, на 1000 

народжених), проміле (D); 

- загальний коефіцієнт народжуваності, 

проміле (S); 

- захворюваність населення (кількість 

уперше зареєстрованих випадків 

захворювань) на 100000 населення (D); 

- демографічне навантаження 

непрацездатного населення до 

працездатного (ефективної чисельності 

платників страхових внесків), % (D); 

5. Еколого-рекреаційний розвиток: 

5.1. Рекреаційно-туристична складова: 

- питома вага курортно-рекреаційної 

території у загальний території регіону, % 

(S); 

- частка місць санаторно-курортних 

закладів до 1000 населення, (S); 

- рівень використання місткості готелів, 

(S). 

5.2.  Екологічна складова: 

- рівень викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря у розрахунку на 1 км2, 



  

 70 

- рівень перерозподілу ВРП через 

зведений бюджет (відношення доходів 

зведеного бюджету до ВРП), % (S); 

- рівень дефіциту бюджету, % до ВРП, 

(D); 

- рівень трансфертів з державного 

бюджету, % до ВРП, (D); 

- рівень видатків зведеного бюджету до 

середньорічної чисельності населення, 

тис. грн./ ос. 

- рівень тінізації доходів зведеного 

бюджету, % до офіційного бюджету; 

- інфляція, приріст ІСЦ до грудня поп. 

року, % (D); 

- вартість банківських кредитів, % за рік, 

(D). 

3. Інноваційний розвиток: 

- рівень видатків на науково-технічні 

роботи, % від ВРП (S); 

- темп науково-технологічного прогресу, 

% за рік (S); 

 - рівень фінансування інноваційної 

діяльності, % від ВРП (S); 

- питома вага спеціалістів, що виконують 

науково-технічні роботи, осіб на 1000 

зайнятих, % (S);  

-  

т (D); 

 

- рівень використання свіжої води на 1 ос., 

млн м3 (D); 

- рівень обсягу оборотної  та послідовно 

(повторно) використаної води на 1 ос., млн 

м3 (S); 

- рівень скидання забруднених зворотних 

вод у поверхневі водні об’єкти на 1 ос., 

млн. м3 (D); 

- потужність очисних споруд за рік, млн. 

м3 (S); 

- рівень відтворення лісів на 1 ос., (S). 

 

6. Зовнішньо-внутрішній розвиток: 

- коефіцієнт відкритості економіки (S); 

- коефіцієнт покриття експортом імпорту 

(S); 

- рівень експортної залежності, % до ВРП 

(S); 

-рівень імпортної залежності, % до ВРП 

(D); 

- частка імпорту товарів у внутрішньому 

споживанні, % (D); 

- рівень економічної залежності  

(міжрег. перетоки додаткового чистого 

експорту, % до ВРП (D); 

- рівень тіньового чистого експорту, % до 

ВРП (D). 
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Додаток 2 

 

Стратегічні орієнтири інтегральних індексів СЕЕ розвитку Донецької 

області на рівні напрямів розвитку* 

(песимістичний сценарій) 

 

Напрям  розвитку 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Економічний розвиток:       

Макроекономічний: 0,3555 0,3592 0,3599 0,3633 0,3671 0,3713 

Структурна 0,4967 0,4982 0,4985 0,4999 0,5014 0,5031 

Формальна та неформальна 0,2691 0,2736 0,2745 0,2786 0,2833 0,2884 

Інфраструктурна 0,3840 0,3873 0,3879 0,3910 0,3944 0,3981 

Інвестиційно-фінансовий: 0,1239 0,1345 0,1367 0,1458 0,1556 0,1660 

Інвестиційна 0,0894 0,1009 0,1033 0,1135 0,1246 0,1367 

Фінансова 0,2241 0,2267 0,2273 0,2298 0,2327 0,2361 

Інноваційний 0,0544 0,0742 0,0779 0,0926 0,1074 0,1221 

Зовнішньо-внутрішній 0,1077 0,1198 0,1222 0,1323 0,1432 0,1545 

Соціально-демографічний:       

Соціальна 0,2686 0,2773 0,2854 0,2963 0,3076 0,3193 

Демографічна 0,1659 0,1771 0,1875 0,2011 0,2150 0,2290 

Еколого-рекреаційний:       

Рекреаційно-туристична 0,0995 0,1143 0,1293 0,1484 0,1679 0,1879 

Екологічна 0,3233 0,3260 0,3291 0,3334 0,3382 0,3435 
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Додаток 3 

 

Стратегічні орієнтири інтегральних індексів СЕЕ розвитку Донецької 

області на рівні напрямів розвитку 

(реалістичний сценарій) 

 

Напрям  розвитку 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Економічний розвиток:       

Макроекономічний: 0,3555 0,3608 0,3693 0,3798 0,3920 0,4057 

Структурна 0,4967 0,4989 0,5023 0,5066 0,5117 0,5177 

Формальна та неформальна 0,2691 0,2756 0,2860 0,2988 0,3137 0,3305 

Інфраструктурна 0,3840 0,3887 0,3964 0,4059 0,4172 0,4301 

Інвестиційно-фінансовий: 0,1239 0,1391 0,1611 0,1859 0,2122 0,2396 

Інвестиційна 0,0894 0,1059 0,1310 0,1602 0,1921 0,2258 

Фінансова 0,2241 0,2279 0,2345 0,2433 0,2541 0,2669 

Інноваційний 0,0544 0,0818 0,1153 0,1485 0,1814 0,2138 

Зовнішньо-внутрішній 0,1077 0,1248 0,1492 0,1759 0,2039 0,2327 

Соціально-демографічний:       

Соціальна 0,2686 0,2883 0,3138 0,3412 0,3698 0,3995 

Демографічна 0,1659 0,1911 0,2225 0,2547 0,2874 0,3204 

Еколого-рекреаційний:       

Рекреаційно-туристична 0,0995 0,1344 0,1787 0,2248 0,2719 0,3194 

Екологічна 0,3233 0,3302 0,3410 0,3545 0,3704 0,3884 
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Додаток 4 

 

Стратегічні орієнтири інтегральних індексів СЕЕ розвитку Донецької 

області на рівні напрямів розвитку 

(оптимістичний сценарій) 

 

Напрям  розвитку 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Економічний розвиток:       

Макроекономічний: 0,3555 0,3653 0,3812 0,4012 0,4246 0,4509 

Структурна 0,4967 0,5007 0,5072 0,5157 0,5262 0,5384 

Формальна та неформальна 0,2691 0,2811 0,3004 0,3249 0,3535 0,3856 

Інфраструктурна 0,3840 0,3927 0,4071 0,4257 0,4480 0,4736 

Інвестиційно-фінансовий: 0,1239 0,1510 0,1889 0,2307 0,2744 0,3190 

Інвестиційна 0,0894 0,1194 0,1639 0,2148 0,2688 0,3240 

Фінансова 0,2241 0,2313 0,2445 0,2626 0,2848 0,3102 

Інноваційний 0,0544 0,1006 0,1524 0,2034 0,2535 0,3029 

Зовнішньо-внутрішний 0,1077 0,1381 0,1792 0,2234 0,2689 0,3149 

Соціально-демографічний:       

Соціальна 0,2686 0,3023 0,3445 0,3898 0,4372 0,4860 

Демографічна 0,1659 0,2085 0,2586 0,3098 0,3614 0,4133 

Еколого-рекреаційний:       

Рекреаційно-туристична 0,0995 0,1589 0,2304 0,3041 0,3781 0,4516 

Екологічна 0,3233 0,3359 0,3562 0,3824 0,4131 0,4473 
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Додаток 5  

 

Стратегічні орієнтири інтегральних індексів СЕЕ розвитку Донецької 

області на рівні напрямів розвитку 

(збалансований сталий розвиток) 

 
Напрям  розвитку 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Економічний розвиток:       

Макроекономічний:  0,3555 0,3862 0,4167 0,4472 0,4778 0,5082 

Структурна 0,4967 0,5124 0,5278 0,5433 0,5588 0,5741 

Формальна та неформальна 0,2691 0,3363 0,4036 0,4708 0,5380 0,6052 

Інфраструктурна 0,3840 0,3872 0,3904 0,3936 0,3968 0,4000 

Інвестиційно-фінансовий: 0,1239 0,2051 0,2864 0,3676 0,4488 0,5300 

Інвестиційна 0,0894 0,1765 0,2636 0,3507 0,4377 0,5247 

Фінансова 0,2241 0,2872 0,3504 0,4136 0,4768 0,5401 

Інноваційний 0,0544 0,1368 0,2193 0,3017 0,3841 0,4665 

Зовнішньо-внутрішній 0,1077 0,1547 0,2014 0,2481 0,2948 0,3412 

Соціально-демографічний:       

Соціальна 0,2686 0,3298 0,3951 0,4624 0,5309 0,6002 

Демографічна 0,1659 0,2415 0,3156 0,3884 0,4603 0,5316 

Еколого-рекреаційний:       

Рекреаційно-туристична 0,0995 0,1373 0,1778 0,2203 0,2641 0,3085 

Екологічна 0,3233 0,3308 0,3408 0,3531 0,3676 0,3841 
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Додаток 6 

 

Стратегічні орієнтири інтегральних індексів СЕЕ розвитку  

Донецької області на рівні напрямів розвитку 

(повноцінний сталий розвиток) 

 
Напрям  розвитку 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Економічний розвиток:       

Макроекономічний: 0,3555 0,4050 0,4529 0,5008 0,5487 0,5951 

Структурна 0,4967 0,5252 0,5536 0,5820 0,6104 0,6389 

Формальна та неформальна 0,2691 0,3563 0,4436 0,5308 0,6180 0,7052 

Інфраструктурна 0,3840 0,3955 0,4069 0,4184 0,4298 0,4412 

Інвестиційно-фінансовий: 0,1239 0,2247 0,3260 0,4272 0,5284 0,6300 

Інвестиційна 0,0894 0,2002 0,3069 0,4136 0,5203 0,6229 

Фінансова 0,2241 0,3073 0,3905 0,4737 0,5569 0,6401 

Інноваційний 0,0544 0,1568 0,2593 0,3617 0,4641 0,5665 

Зовнішньо-внутрішній 0,1077 0,1748 0,2415 0,3082 0,3749 0,4412 

Соціально-демографічний:       

Соціальна 0,2686 0,3481 0,4332 0,5208 0,6098 0,6995 

Демографічна 0,1659 0,2627 0,3571 0,4498 0,5413 0,6321 

Еколого-рекреаційний:       

Рекреаційно-туристична 0,0995 0,1595 0,2250 0,2934 0,3629 0,4323 

Екологічна 0,3233 0,3360 0,3545 0,3783 0,4065 0,4380 
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Додаток 7 

Перелік факультетів та спеціальностей 

Луганського аграрного університету 

 
№ 

п/п 

Назва 

Факультету Спеціальності 

1 Агрономічний Агрономія 

Лісове господарство 

2 Біолого-технологічний Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

3 Будівельний Будівництво та цивільна 

інженерія 

Геодезія та землеустрій 

4 Ветеринарної медицини Ветеринарна медицина 

5 Економічний Економіка 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Маркетинг 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Облік і оподаткування 

Менеджмент 

6 Механізації сільського господарства Агроінженерія 

7 Харчових технологій Екологія 

Харчові технології 
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                                 Додаток 8 

 

 
Список використаних  джерел 
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1. Закон України «Про індустріальні парки», від 21.06.2012 № 5018-VI; 

2. Національна доповідь «Інноваційна Україна - 2020»; 

3. Проект концепції сталого розвитку України / Під керівництвом                   

Б.Є Патона, Ю.І. Самійленко, І.О. Зайця. – К., 2000- 23 с.; 

4. Стратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року; 

5. Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії 

реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року: наук. доп. /                                   

Ю.М. Харазішвілі (розд. 1, додатки), В.І. Ляшенко (розд. 1), Шамілева Л.Л. 

(розд. 2), Жихарева Ю.І. (підрозд. 1.1) – К.: ІЕП, 2016. –  96 с. 

6. Особливості неоіндустріалізації виробництва у сучасних умовах 

України: наук. доповідь/ А.В.Кучеров, Р.М. Іванова - К.:ІЕП, 2016, -27 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


