
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ 

В  ЯВОРІВСЬКОМУ РАЙОНІ

 «Розвиток підприємництва шляхом покращення доступу до інвест. ділянок у місті 
та ґміні Любачів, а також відновлення деградованих земель Яворівського району та 

м. Новий Розділ» 



   В рамках проекту «Розвиток підприємництва 
шляхом покращення доступу до інвестділянок 
у місті та ґміні Любачів, а також відновлення 
деградованих земель Яворівського району та 
м. Новий Розділ» підготовлено: 

 Стратегічний аналіз подальшого розвитку 
рекультивованих територій Яворівського 
р-на та м. Новий Розділ

 Концепцію індустріального парку в 
Яворівському районі

 Концепцію індустріального парку в м. 
Новий Розділ

 «Розвиток підприємництва шляхом покращення доступу до інвест. ділянок у місті 
та ґміні Любачів, а також відновлення деградованих земель Яворівського району та 

м. Новий Розділ» 



Найважливіші НПА про індустріальні 
парки 

• Закон України від 21.06.2012р. №5018 «Про індустріальні 
парки» 

• Постанова КМУ від 16.01.2013 № 216 «Про затвердження 
Порядку прийняття рішення про включення індустріального 
парку до Реєстру індустріальних парків». 

• Постанова КМУ від 19.06.2013 № 558 «Про Порядок 
затвердження переліків устаткування, обладнання та 
комплектувальних виробів, матеріалів, що не виробляються в 
Україні, які не є підакцизними товарами, ввозяться на митну 
територію України ініціаторами створення індустріальних 
(промислових) парків - суб’єктами господарювання, керуючими 
компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками 
індустріальних (промислових) парків для провадження 
господарської діяльності у межах зазначених парків і які 
звільняються від оподаткування митом»

• Наказ Мінекономрозвитку від 15.04.2013 № 386, «Про 
затвердження форми Типового договору про створення та 
функціонування індустріального парку» 



Стан промислових зон в Україні 

 В Україні поки немає індустріальних парків, 
які б відповідали вимогам Закону України 
“Про індустріальні парки”

 Але існує низка майданчиків, на території 
яких вже відбувається промислове 
виробництво на умовах наближених до 
положень закону. 

 База даних земельних ділянок,(що ведеться 
Держінвестпроектом), налічує 43 ділянки 
придатних для створення індустріальних 
парків 



Стан промислових зон в Україні



Рамкові умови діяльності ІП 
• Право на створення індустріальних парків  (ІП) 

мають органи державної влади, ОМС, які мають право 
власності на землю, а також власники чи орендарі 
земельних ділянок.

• Земельна ділянка для створення індустріального 
парку, повинна належати до земель промисловості, 
бути придатною до промислового використання та 
мати площу не менше 15 га та не більше 700 га.

• ІП може створюватися на строк не менше ніж на 30 
років.

• Для створення ІП ініціатор створення має розробити 
концепцію індустріального парку і її затвердити.

• Управління індустріальним парком здійснює 
керуюча компанія, яка набула право оренди на землі 
ІП та передає у суборенду з правом їх забудови 
учасникам ІП. Вибір керуючої компанії проводиться 
ініціатором на конкурентних засадах. 



Переваги для учасників індустріальних 
парків

• Звільнення від ПДВ при ввезенні обладнання та 
комплектуючих. 

• Отримання спрощеного доступу до земельних 
ділянок промислового призначення.

• Спрощена процедура підключення до 
інфраструктурної мережі та комунікацій.

• Звільнення від місцевих податків на розвиток 
інфраструктури. 

• Отримання правової, консультаційної підтримки з 
боку керуючої компанії при організації бізнесу.  

• Можливість використання супутньої мережі 
індустріального парку (офіси, заклади 
харчування,, логістична інфраструктура, тощо).



Економічна ситуація і 
передумови створення ІП 

 Основними джерелами наповнення ВВП країни протягом 
останнього десятиріччя виступають послуги, фінансова 
діяльність та торгівля, при цьому частка переробної 
промисловості в  структурі ВВП скорочується. 

 На сьогодні загальний рівень зносу основних фондів в 
економіці України становить 76,7 %, що робить економіку 
не конкурентоздатною як на світових ринках, так і на 
внутрішньому ринку. 

 Промислове виробництво, що динамічно зростало 
протягом 2000 – 2007 років, має тенденцію до 
скорочення обсягів виробництва. 



• Обсяг капітальних інвестицій в економіку 
України в 2013 cкоротився на 12,3% 
(відносно 2012 р.) При цьому інвестиції в 
обладнання становили лише 29,3 %. 

• Основна частина – 63,9 % від капітальних 
інвестицій покривалося за рахунок 
власних коштів підприємств. 

• Частка іноземних інвесторів в структурі 
капітальних інвестицій в Україні в 2013 
році становила лише 1,6 %. 

Економічна ситуація і передумови 
створення ІП 



• Негативна тенденція іноземних інвестицій в 
Україні обумовлена низькими позиціями в 
міжнародних рейтингах, зокрема в рейтингу 
“Doing Business”. І хоча Україна за останній рік 
піднялася з 140 до 112 позиції з 189 можливих, 
залишаються низькими показники по 
підключенню до інфраструктурних мереж (172 
позиція в рейтингу), по захисту інвесторів (128 
позиція), по рівню оподаткування (164 позиція). 

• Вирішити деякі з цих питань можна через 
механізм організації індустріальних парків. 

Економічна ситуація і 
передумови створення ІП 



Аналіз регіону 

    Площа Львівської області становить 21,8 тис. 
кв. км. Населення -  2,54 млн. осіб

   Валовий регіональний продукт області 
становив 52,1 млрд. грн. 

   
   Основою економіки виступає переробна 

промисловість на яку припадає 27,9 % всього 
виробництва області. 

    



Аналіз регіону

• Обсяги реалізованої промислової 
продукції, млрд. грн. 
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Аналіз регіону 
    Обсяг реалізованої промислової продукції в 

2013 році становив 30,8 млрд. грн., з яких 72,7 
% на переробну промисловість.  

   В структурі виробництва переробної 
промисловості основну частку 33,2 % займає 
виробництво харчових продуктів, 8,6 % - 
виробництво гумових і пластмасових виробів, 
ще 8,1 % - на деревообробку, виробництво 
паперу та поліграфічної продукції, 7,9 % 
-машинобудування.



Інвестиційний клімат 
• Згідно з рейтингом Фонду «Ефективне управління» 

Львівська область займає 1 місце в Україні за 
показником «Надійність захисту прав інвесторів», 4 
місце за показником «Частка іноземної власності».

• Загальний обсяг капітальних інвестицій в 2012 році 
становив 11,2 млрд. грн. з них 46,7 % обсягів 
фінансування було здійснено за рахунок власних 
коштів підприємств. 

• Основними напрямками інвестування в 2012 році 
були промисловість – 24,2 %, операції з нерухомим 
майном – 26,6 %,  будівництво – 20,1 %.

• Середньорічний приріст іноземних інвестицій 
протягом останнього десятиріччя становив 23,1% в 
рік. 



Динаміка капітальних інвестицій у 
Львівську область, млн. грн.
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Динаміка прямих іноземних інвестицій у 
Львівський області, тис. дол. США
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Прямі іноземні інвестиції Львівщини за країнами 
ПІІ, тис. дол. США Частка, %

ВСЬОГО 1637772,5 100
Кіпр 476488,2 29,1
Польща 398298,2 24,3
Австрія 221028,6 13,5
Німеччина 84974,8 5,2
Швейцарія 76628,9 4,7
Данія 68572,3 4,2
Віргінські острови 64914,5 4,0
Велика Британія 31236,8 1,9
США 23418 1,4
Угорщина 20840,1 1,3
Канада 20155,4 1,2
Російська Федерація 9730,8 0,6



Структура іноземних інвестицій в сферу 
промисловості Львівської області

ПІІ, тис. дол. 
США 

Частка, %

виробництво харчових 
продуктів

66 618,70 18,0

легка промисловість 36 000,50 9,7
деревообробка 75 472,10 20,4
целюлозно-паперове 

виробництво
39 627,20 10,7

хімічна промисловість 11 000,10 3,0
металургійне 

виробництво
30 606,50 8,3

машинобудування 92 009,90 24,8



Аналіз регіону. Яворівський район 

• На Яворівщину припадає 3,4 % від загальної 
кількості підприємств Львівщини або 2272 
суб’єкти господарської діяльності (юридичних 
осіб -  47 )

• Щорічний приріст суб’єктів господарської 
діяльності за останні 10 років випереджав 
середній показник по області і становив в 
середньому 4,5 % в рік, що може свідчити про 
більш привабливі умови для ведення 
господарської діяльності.  



Структура економіки району за видами економічної 
діяльності в 2012 році

Види економічної діяльності Частка, %

Промисловість 70,0

Сільське господарство 22,0

Будівництво 1,5

Діяльність транспорту та зв’язку 3,5

Операції з нерухомим майном 1,4

Інші 1,6

Аналіз регіону. Яворівський район 



Макроекономічний прогноз
    Обсяг реалізованої пром. продукції, реалізованих послуг та обсяг реалізації в 

роздрібній торгівлі в Яворівському районі з вірогідністю 95 – 97 % будуть мати 
позитивну тенденцію розвитку. Від загальноукраїнських процесів буде залежати лише 
динаміка розвитку.   

           Динаміка обсягу реалізації промислової продукції та прогноз розвитку 

y = 4499,7x2 + 83278x + 874,51
R2 = 0,973
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Інвестиційний клімат
    Яворівський район займає в області 5 місце за обсягами 

капітальних інвестицій в економіку (402,6 млн. грн). Значна 
частка капітальних інвестицій району (35,1 %) припадає на 
власні кошти підприємств та організацій. 

    За обсягами прямих іноземних інвестицій Яворівський 
район посідає 5 місце в області із загальною сумою 
інвестицій 45,2 млн. дол. США. 

                                                    Динаміка ПІІ, тис. дол. США
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Динаміка капітальних інвестицій 
Яворівщини, млн. грн.
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Структура ПІІ в промисловість Яворівського 
району

ПІІ, тис. 
дол. США

Частка, %

виробництво харч. продуктів 6934,7 23,9
легка промисловість 3902,6 13,4
оброблення деревини 4787,9 16,5
целюлозно-паперове 

виробництво
137,7 0,5

нафтохімічна промисловість 3274,5 11,3
виробництво неметалевої 

продукції 
932,6 3,2

металургійне виробництво 4497,6 15,5
машинобудування 4554,2 15,7



Структура ПІІ Яворівського району за 
країнами 

ПІІ, тис. дол. 
США

Частка, %

Всього Яворівський р-н 37 917,5 100,0
Велика Британія 16 883,4 44,5
В’єтнам 7 694,4 20,3
Данія 4 606,2 12,1
Іспанія 2 752,7 7,3
Італія 2 102,4 5,5
Канада 1 159,6 3,1
Кіпр 473,0 1,2



Людський капітал 
• За кількістю населення район займає 2 місце 

в області. Всього в Яворівському районі на 
поч. 2013 року налічувалося 124,1 тис. осіб. 
Кількість населення працездатного віку 
складає 90,4 тис. осіб або 72,9 % від всього 
населення району. 

• Кількість найманих працівників в 
Яворівському районі становила 18,1 тис. осіб, 
з них 59,3 % жінки та 40,7 % чоловіки. 



Середньомісячна номінальна зарплата 
найманих працівників в 2012 році 

В грн. В Євро

Усього 2 168 181

Сільське господарство 1 414
118

Промисловість 2 654 221
Торгівля 1 414 118
Транспорт 1 805 150
Освіта 2 396 200
Охорона здоров`я 1 914 160
Послуги 1 950 163



Проект КОНЦЕПЦІЇ 
ЯВОРІВСЬКОГО 

ІНДУСТРІАЛЬНОГО 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 НПА  

• Концепція відповідає цілям, визначеним 
«Стратегією розвитку Львівщини до 2015 року», 
«Програмою соціально-економічного розвитку 
Львівщини» та «Програмою інвестиційного 
розвитку Львівської області на 2011 – 2015 роки» 
та узгоджується з завданнями, передбаченими 
«Програмою соціально-економічного розвитку 
Яворівського району». 



Назва індустріального парку 
українською мовою: 

Яворівський Індустріальний парк

англійською мовою: 

Yavoriv Industrial Park



Ініціатор створення 
• Ініціатором створення Яворівського індустріального 

парку виступає Яворівська районна рада. 
Індустріальний парк створюється в Яворівському 
районі Львівської області на рекультивованих землях 
ДП «Сірка». 

• Дані про ініціатора створення парку:

Назва Яворівська районна Рада
Голова ради Карпа Іван Петрович
Заступник 

голови
Сичак Володимир Федорович

Адреса Львівська обл.,м. Яворів,  вул. Івана 
Франка, 8

Телефон 03259 2-12-54; 03259 2-13-43
WWW http://yavoriv-rajrada.org.ua 

http://yavoriv-rajrada.org.ua/
http://yavoriv-rajrada.org.ua/


Мета створення 
індустріального парку 

• активізація інвестиційної діяльності в районі, 
залучення інвестицій;

• створення нових робочих місць;
• розвиток сучасної виробничої 

інфраструктури;
• запровадження сучасних технологій 

виробництва; 
• застосування світового досвіду організації 

промислового виробництва.



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. 



Пріоритетні напрямки 
діяльності 

• Виробництво продукції, що заміщає 
імпорт з країн ЄС для внутрішнього ринку

• Виробництво продукції для експорту в 
країни ЄС (виробництво на основі 
давальницької сировини)

• Логістичні послуги з оптимізації 
транспортних потоків в 
зовнішньоекономічному обороті між ЄС 
та Україною 



Розташування 
Польща

Україна

Львівська область



Розташування



Оцінка розміщення
• митний перехід Грушів – 5 км. 
• митний перехід Краковець – 28 км. 
• м. Львів – 68 км. 
• м. Ярослав (Польща) – 55 км. 
• м. Любачув (Польща) – 17 км. 

    На відстані 500 м. від об’єкту розташована залізнична 
вітка в напрямку на станцію Львів. 



Зонування індустріального парку

1.Адміністративно-офісна зона – 3,2 га 2.Виробнича зона – 23,2 га
3.Логістично-складська зона – 10,1 га 4. Санітарно-технічна 

зона – 3,2 га



Адміністративно-офісна зона – 3,2 га



Виробнича зона – 23,2 га



Логістично-складська зона – 10,1 га 



Санітарно-технічна зона – 3,2 га 



Вимоги до учасників Яворівського ІП
Учасники ІП повинні бути суб’єктами господарювання, що
зареєстровані в Яворівському районі Львівської області. Виняток:
мережеві оператори логістичних послуг, торгівлі та громадського
харчування.   

Пріоритетні напрями діяльності парку: 
1. приладобудування;
2. металообробка; 
3. виробництво пластмасових виробів; 
4. легка промисловість;
5. машинобудування та автопромисловість; 
6. логістика.  
• Учасники ІП зобов’язуються створити нові робочі місця із 

розрахунку не менше 20 робочих місць на гектар загальної 
площі, що використовується та залучити не менше 70 % 
працівників, що мешкають Яворівському районі Львівської 
області. 

• Учасники ІП повинні мати програму свого розвитку та ведення 
господарської діяльності на території парку щонайменше на 5 
років. 



• Відносно дешева робоча сила з високим рівнем 
освіти та кваліфікації 

• Зручне розташування на прикордонній з ЄС 
територією

• Можливість проводити митні процедури 
безпосередньо на виробництві

• Можливість знизити ціну готової продукції за 
рахунок використання більш дешевих 
українських сировинних матеріалів

Переваги для учасників індустріальних 
парків



Доступ до інфраструктури
 Забезпечення технічною водою з 

Грушівського водосховища, яке розташовано 
поруч з територією об’єкту. 

 Забезпечення питною водою: будівництво 
власних артезіанських свердловин або 
відновлення водопроводу з с. Грушів, 

 Забезпечення каналізацією: будівництво 
каналізаційно-очисних споруд з біологічної 
очистки стічних вод. 



Доступ до інфраструктури
 Забезпечення електрикою: 1,5 км. від території 

об’єкту розташована лінія електропередач 
потужністю 110 кВт, що при будівництві  
відповідної трансформаторної підстанції 
дозволить повністю забезпечити об’єкт 
електроенергією. 

 Забезпечення газом: 1,5 км. від території об’єкту 
розташовано розподільний газопровід до 1,2 мПа 
Бібрського виробничого підрозділу УМГ 
«Львівтрансгаз». 

 Утилізація промислових відходів може бути 
здійснена на існуючому майданчику ДП «Сірка», 
приблизно в 1 км. від території об’єкту. 



Доступ до інфраструктури 



Газопостачання 

• Середній показник споживання газу для 
легких промислових виробництв 
становить 80 куб. м. в годину. 

• Таким чином, обсяг споживання газу 
має становити 40 га * 80 куб. м./год. =  
3200 куб. м./год. або 7 988 000 куб. м. в 
рік. 



Електропостачання 

• Середнє відносне споживання 
електроенергії для легких промислових 
виробництв становить 120 кВт в годину.

• Обсяг споживання електроенергії має 
становити 40 га * 120 кВт./год. =  4800 
кВт./год. або 11 981 000 кВт./год в рік. 



Водопостачання 
 

• Споживання технічної води має становити 40 
га * 3,6 куб. м./год. = 144 куб. м. в годину або 
359 424 куб. м. води в рік. 

• Споживання питної води має становити 40 га 
* 2,4 куб. м. = 96 куб. м./год. або 239 616 куб. 
м. в рік.  

• Щоденне споживання води для ІП, що діє на 
повну потужність, може становити близько 
2000 куб. м., з них 1200 куб. м. технічної води 
та 800 куб. м. питної води. 



План розвитку індустріального парку 
1. Підготовчий етап 
2. Етап будівництва 
3. Організація діяльності індустріального 

парку 

      Концепція передбачає, що термін підготовки 
до діяльності (від створення концепції до 
розміщення виробництв і початку діяльності) 
становитиме 4 роки. В подальшому керуюча 
компанія здійснює супроводження діяльності 
ІП на затверджений концепцією строк – 30 
років. 



Календарний план розвитку 

Етапи розвитку 
індустріального 

парку

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Підготовчий 
етап

2. Етап 
будівництва 

3. Організація 
діяльності 



Організаційна модель функціонування 
Ініціатор проекту

Яворівська районна рада

Керуюча компанія

Договір

Договори

Учасники індустріального 
парку

Функції юридичного оформлення,  
облаштування інфраструктури, контроль за 

діяльністю, забезпечення відносин з 
органами влади 

Функції забезпечення інвестицій та 
будівельних робіт, залучення 

учасників, забезпечення діяльності 
індустріального парку, забезпечення 

дотримання договірних умов, надання 
безпосередньо послуг для учасників 

індустріального парку

Інвестиції в виробництво, створення 
нових робочих місць, операційна 

виробнича діяльність 



Організаційна модель функціонування

• Основним напрямом діяльності керуючої компанії 
буде надання в оренду виробничих, торгових, 
офісних, складських площ та приміщень. Цінова 
політика індустріального парку буде 
формуватись на основі середніх цін на оренду 
відповідного типу комерційної нерухомості в 
Яворівському районі.

 
• Додатковим видом діяльності керуючої компанії 

буде обслуговування роботи учасників 
індустріального парку та їх об’єктів 



Бюджет проекту в євро.
Статті витрат Місцеве

самовряду
вання

Держ.
бюджет

Інвесто
ри

Проект 
ЕС

Разом 
витра

т
Нематеріальні активи 31 000 60 000   18 800 109 800

Будівлі і споруди   1691000 5035500   6 726 500

Обладнання     60 000   60 000

Транспорт     60 000   60 000

Комп’ютерна техніка     10 000   10 000

Меблі     5 000   5 000

Поточні витрати     70 000   70 000

РАЗОМ ВИТРАТ 
ПО ПРОЕКТУ

31 000 1751000 5240500 18 800 7 041 300



Джерела залучення ресурсів 
Джерела фінансування Сума, Євро Частка, %

Проект ЄС 18 800 0,3

Місцеве 
самоврядування

31 000 0,4

Державний бюджет 1 751 000 24,9

Інвестори 5 240 500 74,4

Всього 7 041 300 100,0



Очікувані результати при умові 
залучення інвестора

Назва показника Од.виміру Знач. 
показника

Чиста теперішня вартість проекту
Чисті грошові надходження за 10 
років Євро 32 595 233

Чиста теперішня вартість 
надходжень за 10 років, (врах. 
дисконтну ставку -15%)

Євро 16 136 772

Фінансові показники проекту
Внутрішня норма прибутковості (IRR) % 43,0
Індекс прибутковості (PI) % 2,3
Період окупності (PBP) роки 4,4

Показники економічної ефективності по проекту
Чистий обсяг реалізації за 10 років Євро 78 174 222
Чисті грошові надходження за 10 
років Євро 32 595 233

Рентабельність діяльності за 10 
років % 42

Середньорічний чистий обсяг 
реалізації Євро 7 817 422

Середньорічний чистий прибуток Євро 3 259 523



Очікувані результати при умові 
залучення кредитів

Назва показника Од.виміру Знач. показника
Чиста теперішня вартість проекту

Чисті грошові надходження за 10 
років Євро 32 045 490

Чиста теперішня вартість 
надходжень за

10 років, (врах. дисконтну ставку 
-15%)

Євро 15 753 946

Фінансові показники проекту
Внутрішня норма прибутковості (IRR) % 41,5
Індекс прибутковості (PI) % 2,2
Період окупності (PBP) роки 4,5

Показники економічної ефективності по проекту
Чистий обсяг реалізації за 10 років Євро 78 174 222
Чисті грошові надходження за 10 

років Євро 32 045 485

Рентабельність діяльності за 10 
років % 41

Середньорічний чистий обсяг 
реалізації Євро 7 817 422

Середньорічний чистий прибуток Євро 3 204 549



Очікувані результати
• Економічна ефективність – підвищення 

рівня ділової активності, збільшення 
промислового виробництва

• Бюджетна ефективність – збільшення 
надходжень до бюджетів всіх рівнів

• Соціальна ефективність – створення 
нових робочих місць, збільшення рівня 
зайнятості населення

• Інноваційна ефективність – залучення 
сучасних високотехнологічних виробництв 
з високим рівнем переробки продукції  



Дякуємо за увагу
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