
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 24.04.2015 № 2120               63 сесія 6 скликання 
              м.Вінниця                                                                                                        

 

 

 

Про затвердження Концепції  

Вінницького  індустріального парку 
 

З метою забезпечення економічного розвитку міста, активізації інвестиційної 

діяльності, створення нових робочих  місць, розвитку сучасної виробничої 

інфраструктури, відповідно до Закону України від 21.06.2012 № 5018-VI «Про 

індустріальні парки», постанови Кабінету Міністрів України від 16.01.2013р. №216 

«Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального 

(промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків», керуючись 

ст.26 та  ч.1 ст.59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська 

рада  

 

                                               ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  Концепцію Вінницького індустріального парку (далі Концепція), 

додається.  

2. Виконавчому комітету міської ради подати у встановленому порядку 

уповноваженому державному органу документи для включення  Вінницького 

індустріального парку до Реєстру індустріальних парків. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг (Яблонський П.В.). 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           С. Моргунов 
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1. Назва індустріального парку 

Промисловий майданчик пропонується назвати Вінницький індустріальний 

парк.    

2. Ініціатор створення індустріального парку  

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про 

індустріальні парки», а також статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» ініціатором створення індустріального парку є Вінницька міська рада.  

Відомості про ініціатора створення індустріального парку: 

 

Вінницька міська рада 

 

вул. Соборна, 59 

м. Вінниця, 

Україна 

телефон: (0432) 595040 

факс: (0432) 595122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертифікат про відповідності діючої системи управління якістю вимогам стандарту   

 
Створення Вінницького індустріального парку передбачено Стратегією 

розвитку «Вінниця 2020», схваленою рішенням міської ради від 30.08.2013 року 

№1405 (стратегічний пріоритет 2 «Економічний розвиток, спрямований на високий 

та якісний рівень зайнятості») 

 



3. Мета, завдання створення та функціональне призначення 

індустріального парку  

Метою створення Вінницького  індустріального парку є залучення інвестицій в 

економіку міста, забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку 

промислових підприємств, поліпшення інвестиційного іміджу міста, забезпечення 

економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території, створення 

нових робочих місць, збільшення надходжень до всіх рівнів бюджету, розвитку 

сучасної виробничої та ринкової інфраструктури. 

Створення індустріального парку дозволить концентрувати промислове 

виробництво на обмежених площах за межами житлових, історико-культурних та 

рекреаційних територій. 

Основними завданнями створення індустріального парку є: 

- створення нових виробничих потужностей  з використанням  інноваційних 

технологій, високим рівнем конкурентоспроможності; 

- зменшення безробіття завдяки  створенню нових робочих місць; 

- створення умов для підвищення добробуту й купівельної спроможності 

населення; 

- забезпечення сприятливих умов для розвитку  бізнесу, який, в тому числі  

спеціалізується на наданні супутніх послуг резидентам індустріального парку;  

- насичення ринку новою вітчизняною конкурентоспроможною продукцією; 

- збільшення надходжень до місцевих бюджетів, у першу чергу, за рахунок 

створення додаткових робочих місць (податок на доходи фізичних осіб); 

- забезпечення стабільних умов інвестиційної діяльності протягом усього 

періоду створення, облаштування та функціонування індустріального парку; 

- розвиток інженерно-транспортної та логістичної інфраструктури міста.  

Вінницький  індустріальний парк  буде реалізовуватись  на принципах: 

- раціонального використання   земельних, природних і трудових ресурсів; 

- забезпечення рівних умов  та недискримінаційного відношення до 

резидентів парку незалежно від обсягу інвестицій і країни походження; 

- невтручання у виробничу діяльність і надання послуг резидентами  

індустріальних парків; 

- стимулювання створення нових робочих місць; 

- реалізації соціального партнерства між працівниками (представниками 

працівників), роботодавцями (представниками роботодавців) і органами місцевого 

самоврядування; 

- розмежування повноважень і відповідальності всіх учасників процесу 

створення індустріальних парків; 

Функціональне призначення:  

Створення індустріального парку включає детальну забудову відведеної 

земельної ділянки з облаштуванням сучасної інженерно-транспортної 

інфраструктури для розміщення на ній виробничих, складських та адміністративних 

приміщень.  



Земельна ділянка може бути виділена на умовах оренди або викупу.  

На території індустріального парку   можуть бути розміщені тільки 

підприємства,  які відносяться до ІУ-У класів шкідливості  з нормативною санітарно-

захисною зоною 50-100м.  

4. Місце розташування та розмір земельної ділянки  

Земельна ділянка знаходиться  у центральній частині України в м. Вінниця. 

 

 
 

Місце  розташування:  м. Вінниця, Немирівське шосе, 213, площею 60,7га , 

кадастровий  №0510100000:01:059:0071;   цільове призначення 11.02.;  категорія 

земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, для розміщення  та експлуатації основних і допоміжних будівель і 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Право 

власності на земельну ділянку оформлено за територіальною громадою м. Вінниця в 

особі Вінницької міської ради. 

Територія ділянки розташована на межі міста вздовж автомагістралі 

Немирівське шосе до основного в'їзду в місто. Вздовж Немирівського шосе 

прокладена залізнична транспортна магістраль. 

 

 

Місце 
розташува

ння 

ділянки 



Рельєф  земельної ділянки спокійний з незначним ухилом з півдня  на північ, 

конфігурація багатокутна.  Існує можливість інженерного забезпечення  

від інженерних систем міста.  

 
Опис  меж земельної ділянки. 

Земельна ділянка розташована   в східній частині міста на вільних від забудови 

землях. 

Обмеження території: 

- З півночі – межа міста, за нею сільськогосподарські угіддя; 

- Зі сходу – під’їзна автомобільна дорога до ТОВ «Теплий дім ЛТД», межа міста, 

за нею сільськогосподарські угіддя; 

- З півдня – Немирівське шосе і залізнична колія; 

- З заходу – міські землі перспективної багатоповерхової житлової забудови та 

території діючих промислових підприємств; 

  Земельна ділянка має такі привабливі ознаки для потенційних інвесторів: 

- Доступ до центру міста, враховуючи наявність автодоріг;  

- Можливість розміщення обслуговуючих об’єктів; 

- Можливість розташування нетрадиційних енергоджерел; 

- Відсутність звалищ, очисних споруд  та небезпечних виробництв; 

- Відсутність перепаду ґрунтів; 

- Крім цього, розміщення  об’єктів інфраструктури: 

- Аеропорт: «Гавришівка», термінал аеропорту - 3 км; 

- Залізниця: вузлова станція «Вінниця», залізнична дорога – 4 км; 

- Дорога: з твердим покриттям – 50 м; 

- Шосе: 2 км; 

- Санітарна зона – 50-100 м; 

- Фізичний план (картографічна інформація): наявна;  

Генеральним планом передбачено розміщення поблизу житлової забудови (з 

інженерно-транспортною та соціальною інфраструктурою) - мікрорайону «Східний». 

5. Строк, на який створюється індустріальний парк  

 Вінницький індустріальний парк створюється строком на 30 років, з моменту 

реєстрації уповноваженим Державним органом, з можливістю продовження строку 



відповідно до потреб ініціатора створення, керуючої компанії та учасників 

індустріального парку. Зазначений строк відповідає положенням Закону України 

"Про індустріальні парки". 

6. Вимоги до учасників індустріального парку  

1. Учасники  індустріального парку (надалі – Учасники), як суб’єкти 

господарювання будь-якої форми власності, мають бути зареєстровані на території м. 

Вінниці з метою справляння податків з підприємницької діяльності до міського 

бюджету. 

2. Укладення в установленому чинним законодавством порядку між 

учасниками та керуючою компанією індустріального парку угоди про передачу у 

володіння та користування земельної ділянки (суборенду) з правом її забудови в 

межах індустріального парку. 

3. Укладення з керуючою компанією індустріального парку договору про 

здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно до 

статті 30 Закону України «Про індустріальні парки». 

4. Мінімальний гарантований строк здійснення господарської діяльності у 

межах індустріального парку – 7 років. 

5. Переважне використання праці працівників - громадян України, жителів м. 

Вінниці. 

6. Безпосереднє виконання своїх інвестиційних зобов’язань учасником 

(учасник не має права передавати третім особам свої права та/або обов’язки за 

договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку). 

Основними містобудівними вимогами до освоєння даної території є: 

- дотримання вимог містобудівного обґрунтування, щодо трасування проектованих 

вулиць та проїздів, їх ширини в червоних лініях та резервуванням відповідних 

площ; 

- забезпечення нормативних санітарно-захисних зон; 

- виконання комплексного благоустрою та озеленення території комплексу; 

- територія ділянок повинна бути належним чином благоустроєна та впорядкована   

- покриття проїздів та автостоянки - асфальтобетон , тротуарів - тротуарна плитка; 

- територія повинна бути забезпечена сучасним енергозберігаючим зовнішнім 

освітленням, візуальною рекламою, інформаційною стелою, тощо. 

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові 

тенденції та  постійне зростання цін на енергоресурси, при проектуванні та 

будівництві 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. 

При подальшому проектуванні планувальна схема, черговість будівництва і 

проектні рішення можуть уточнюватись і змінюватись, але за умови дотримання 

діючих нормативних вимог, зокрема розривів до елементів інженерної 

інфраструктури, кількості паркувальних машиномісць, тощо.  



 

7. Орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води 

тощо  
Газ 

Потреба в газі 

Формула Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в м3/год 

 

Одиниці виміру га Середнє 

очікуване 

споживання 

куб.м/год 

Кількість 

робочих годин 

Кількість 

робочих днів 

Коефіцієнт 

корекції 

гнучкості 

Загальна 

орієнтовна 

потреба у газі 

тис.куб.м/рік 

Всього  60,7 250 8 260 1,1 572000,0 

 

Заживлення  промислового майданчика газом можливе від ГРС «Східна» 

діаметром  273  з прокладкою газопроводу високого тиску до кута земельної ділянки 

довжиною 1700м та установкою ГРП;  кільцюванням газопроводу середнього тиску  

діаметром 426 від проектної ГРП до газопроводу діаметром 525 по вул. Чехова (район 

лампового заводу) довжиною 3100м; кільцюванням газопроводу високого тиску  

діаметром 525 по вул. Чехова (район автомагазину) з газопроводом діаметром 219 в 

районі перехрестя вул. Чехова і Немирівського шосе довжиною 216 м. Загальна 

вартість робіт орієнтовно складає 3 млн.грн. 

 

Електроенергія 

Потреба в електроенергії 

Формула Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в Квт/га 

 
Одиниці виміру га Середнє 

споживання 

KВт/год 

Кількість 

робочих годин 

Кількість 

робочих днів 

Коефіцієнт 

корекції 

гнучкості 

Орієнтовна 

потреба 

МВт/га 

Всього 60,7 312,5 8 260 1,1 715,0 

 

Заживлення промислового майданчика електроенергією можливе від 

абонентської ПС 110/10 кВ «Технологічна» з відстанню по трасах КЛ-10 кВ – 2200м 

та заміною існуючих трансформаторів або від ПС 110\10 кВ «Східна» з відстанню – 

3400 м та реконструкцією РУ-10 кВ. Загальна вартість робіт орієнтовно складає 82 

млн.грн. 

Вода 

Потреба в воді 

Формула Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в л/сек 

 
Одиниці 

виміру 

га Середнє 

очікуване 

споживання 

л/сек га 

Кількість 

робочих годин 

Кількість 

робочих днів 

Коефіцієнт 

корекції 

гнучкості 

Орієнтовна 

потреба у воді 

л/сек га 

Всього 60,7 1,5 8 260 1,1 132 

 

Стічні та поверхові води 

Формула Qmax= розмір (га) x середнє питоме споживання в л/сек 

 



Одиниці 

виміру 

га Середнє 

очікуване 

споживання 

л/сек га 

Кількість 

робочих годин 

Кількість 

робочих днів 

Коефіцієнт 

корекції 

гнучкості 

Орієнтовна 

потреб  у воді 

л/сек га 

Всього 60,7 1,5 8 260 1,1 132 
 

Висновок: 

В розрахунках робиться припущення, що вся вода, яка подається на ділянку, після її використання 

повинна бути належним чином очищена системою каналізації та очисними спорудами. Очікуваний 

об‘єм стічних вод становить 132л/сек, що орієнтовно складає 475,2 м3/год стічних вод у 

восьмигодинний робочий день. 

 

Для забезпечення водопостачання та водовідведення необхідно збудувати 

водопровід  діаметром 400 мм від вул. Чехова – ріг провулку Залізничний до 

промислової площадки по вул. Немирівське шосе протяжністю близько 2200 м та 

прокласти каналізаційний колектор діаметром 400 мм до вул. Чехова протяжністю 

близько 2100 м. Загальна вартість робіт орієнтовно складає 35 млн.грн. 

Просторова схема внутрішніх під’їзних доріг 

 
8. План розвитку індустріального парку   

План розвитку індустріального парку  в двох вимірах: в просторовому та  

часовому. 

8.1 В просторовому вимірі 

Загальна площа території комплексу становитиме – 60,7 га. На території 

індустріального парку планується  до 26 ділянок. Пріоритетними  для розміщення 

галузями діяльності є підприємства  з виробництва харчових продуктів, напоїв, 

виробництва одягу, машинобудування,  а також об’єкти логістики, сервісного 

обслуговування та іншого. 

№п/п Галузь Орієнтована площа, га 

1 Переробна промисловість 40,0 

1.1 Виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

8,0 

1.2 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та 

інших матеріалів 

8,0 

1.3 Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устаткування 

12,0 

1.4 Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 

12,0 

2 Логістика, сервісне обслуговування та інше 20,7 

 Всього 60,7 

Слід звернути особливу увагу, що оренда  земельних ділянок в довільному 

порядку не допускається, оскільки це спричинить хаос в освоєнні території, 

трасуванні доріг, проїздів та інженерних мереж. 



Ключовим фактором успіху реалізації проекту створення індустріального парку 

є залучення так званих «якірних» інвесторів.  «Якірний» інвестор – це сильна 

вітчизняна або іноземна компанія. Зазвичай, після «якірного» інвестора залучити 

інших інвесторів значно легше. Профіль компанії ключового інвестора часто визначає 

напрямок діяльності парку загалом. Таким чином, «якірний» інвестор сприятиме 

розбудові цілого парку. 

Виходячи з міркувань забезпечення гнучких планувальних рішень для 

майбутніх інвесторів, специфіки визначеної ділянки - невизначеність пріоритетних 

розмірів ділянок з точки зору комерційного попиту, запропоновано  орієнтовний 

варіант поділу території на земельні ділянки і розміщення на них виробничо-

складських об'єктів.  

 
 

Примітка.  Вінницькою міською радою укладений Меморандум про співпрацю 

з ПАТ «Українська пивна компанія» щодо  реалізації проекту будівництва та 

подальшої експлуатації заводу з виробництва холодильного обладнання на території 

Вінницького індустріального парку.  

 

8.2 В часовому вимірі. 

1. «Реєстраційний» (2015 р.). 

2. «Конкурсний» (2015 р. –2016 р.). 

3. «Облаштування індустріального парку» (2016 р. –2017 р.). 

4. «Наповнення індустріального парку» (2016 р. – 2017 р.). 

5. «Функціонування індустріального парку» (2018 р. – 2045 р., з можливістю 

подальшої  пролонгації терміну функціонування індустріального парку). 

 

 

 

 1. Реєстраційний: 

Основні завдання, які будуть вирішені на даному етапі: 



1.1. Подача заяви до Державного  агентства   з   інвестицій   та управління  

національними  проектами  України  (Держінвестпроект  України) для включення  

Вінницького  індустріального парку до державного реєстру. 

1.2. Засідання Міжвідомчої експертної групи, прийняття рішення про занесення 

Вінницького індустріального парку  в державний реєстр  індустріальних парків. 

2. Конкурсний: 

2.1. Розробка промоційних матеріалів про індустріальний парк. 

2.2. Проведення широкої промоційної кампанії через ЗМІ, мережу Інтернет, 

участь в інвестиційних заходах, персональне розповсюдження інформації серед 

потенційних партнерів, тощо. 

2.3. Підготовчі роботи для проведення конкурсу з вибору керуючої компанії 

індустріального парку: розробка  та затвердження умов конкурсу, створення 

конкурсної комісії, затвердження її складу та порядку роботи, підготовка 

конкурсної документації та   оголошення про початок конкурсу. 

2.4. Безпосереднє проведення конкурсу та визначення керуючої компанії 

індустріального парку. Підписання угоди між ініціатором створення 

індустріального парку та керуючою компанією – переможцем конкурсу. 

У випадку відсутності переможця за підсумками повторного конкурсу на вибір 

керуючої компанії індустріального парку, ініціатор може розглядати варіанти 

продовження роботи над пошуком потенційних кандидатів на роль керуючої компанії 

з подальшим оголошенням повторних конкурсів, або ж створення індустріального 

парку самостійно – через власне комунальне підприємство. 

Всі видатки по реалізації даного етапу будуть повністю фінансуватись  з 

міського бюджету. 

 3. Облаштування парку 

На етапі концептуальної розробки розрахунок ресурсів необхідних для 

облаштування і початку функціонування індустріального парку проведено 

розрахунковим шляхом. Вартість   робіт складає понад  120 млн.грн., в тому числі: 

- Мережі водопроводу та каналізації – 35 млн.грн. 

- Мережі електропостачання – 82 млн.грн. 

- Мережі газопостачання - 3,5 млн.грн. 

 4. Наповнення індустріального парку: 

Ключовим завданням даного етапу є пошук міською владою та керуючою  

компанією, потенційних учасників для забезпечення  розбудови індустріального 

парку. Для досягнення цієї цілі планується реалізувати наступні завдання: 

4.1. Проведення промоційно-агітаційної кампанії серед потенційних учасників. 

4.2. Проведення зустрічей з зацікавленими учасниками, підготовка інформації 

за їхніми запитами, прийняття рішення та підписання угод про участь в 

індустріальному парку. 

4.3. Виготовлення проектно-кошторисної документації на спорудження 

виробничих потужностей учасниками індустріального парку. 

4.4. Будівництво виробництв та введення їх в експлуатацію. 



Необхідно відмітити, що швидкість наповнення парку у великій мірі буде 

залежати від 2-х груп факторів. 

Перша група факторів – об’єктивні, на які ініціатор і керуюча кампанія не 

будуть мати впливу. До них відносяться: 

- політична ситуація в країні; 

- економічна ситуація в світі, та в країні зокрема; 

- інвестиційний клімат в країні. 

Друга група – суб’єктивні фактори, на які ініціатор буде мати можливість 

впливати. До них відносяться: 

- ефективність діяльності менеджменту керуючої компанії в контексті 

проведення промоційної кампанії по залученню учасників.   

-   ефективна взаємодія з представниками влади в частині отримання дозвільних 

документів; 

- забезпечення учасників консалтинговою допомогою в період прийняття 

рішення; 

- допомога в підборі та залученні робочої сили для учасників індустріального 

парку. 

 5. Функціонування індустріального парку: 

У відповідності до нашої Концепції, першу промислову продукції 

індустріальний парк  почне виробляти в 2020 році, і планово вийде на повну 

потужність в 2030 році. 

 

9. Орієнтовні ресурси, необхідні для створення та функціонування 

індустріального парку, очікувані джерела їх залучення 

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; 

- бюджетних коштів різних рівнів; 

- коштів учасників індустріального парку. 

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

створення індустріального парку може мати декілька варіантів: 

1. Отримання державної допомоги на облаштування індустріального парку. 

2. Облаштування індустріального парку за кошти керуючої компанії. 

3. Облаштування індустріального парку за рахунок співфінансування 

державного бюджету та керуючої компанії. 

 

 

 

Потреба в фінансових ресурсах для створення парку. 

№п/п Стаття видатків 
Орієнтовна потреба, 

тис.грн. 

Джерело 

фінансування 

Етап 1   Робота над концепцією - Міський бюджет 



Етап 2   Виготовлення промоційної продукції, участь в 

інвестиційних заходах, проведення конкурсу вибір 

керуючої компанії 

100 

Міський бюджет 

Етап 3   Облаштування індустріального парку Загальна вартість робіт 

орієнтовно складає 120 

млн.грн* 

Державний бюджет, 

керуюча компанія 

Етап 4   Наповнення індустріального парку 

- 

Учасники 

індустріального 

парку 

* вартість робіт розрахована по укрупнених показниках 

10.  Організаційна модель функціонування індустріального парку  

Вінницький індустріальний парк 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; 

- бере участь у облаштуванні індустріального парку у випадку затвердженого 

державного фінансування; 

- організовує та проводить конкурс на відбір 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 що півроку  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 бюджету; 

- 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. 

Учасник індустріального парку: 

- проводить господарську діяльність на території індустріального парку; 

- дотримується умов укладених договорів з керуючою компанією; 

- забезпечує належне утримання переданого 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; 

- 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. 

11. Очікувані результат функціонування індустріального парку  

 Загальні тенденції 

- Збільшення надходження   до бюджетів всіх рівнів. 

- Створення нових робочих місць для мешканців м. Вінниця. 

- Підвищення рівня ділової активності бізнес-середовища в м. Вінниця. 

- Підвищення інвестиційного, ділового та економічного іміджу м. Вінниці. 

- Забезпечення реалізації державних програм щодо залучення інвестицій, 

підтримки підприємництва, соціальних програм. 

- Збільшення обсягу залучених у реальний сектор економіки міста інвестицій. 

- Залучення новітніх технологій виробництва товарів та послуг. 

- Розвиток міжгалузевої кооперації між учасниками індустріального парку та 

підприємствами міста, а також представниками малого та середнього бізнесу. 

- Підвищення соціальних стандартів життя мешканців міста та регіону. 

- Розвиток малого і середнього бізнесу.  

 

Створення нових робочих місць 



Кількість новостворених місць визначено експертним шляхом. У відповідності 

до цього  прогнозу динаміка кількості робочих місць на території індустріального 

парку протягом 10 років буде наступна. 

Динаміка кількості робочих місць 
Ділянки 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Переробна промисловість в т.ч. 1000 1500 1800 1800 3500 4000 4500 5000 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів (молочні продукти, консерви. 

м’ясні вироби) 

500 1000 1000 1000 1500 2000 2000 2000 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри 

та інших матеріалів(взуття, текстиль) 
      500 1000 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устаткування (пивна компанія) 
500 500 500 500 1500 1500 1500 1500 

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і 

монтаж машин і устаткування (меблі) 
  300 500 500 500 500 500 

Логістика, сервісне обслуговування та інше 400 800 1000 1000 1000 1200 1400 1400 

Разом 1400 2300 2800 2800 4500 5200 5900 6400 

* Кількість робочих місць  і порядок  їх створення може коригуватися за рахунок технологічності виробництв, які 

учасники парку розташують на його території. 

Таким чином, виходячи з вищенаведеного, можна сказати, що діяльність 

індустріального парку позитивно вплине на соціальне життя міста. 

  Розрахунок ВВП індустріального парку, тис. грн. 
Сфера діяльності 

учасника парку 

К-сть 

персо-

налу 

Продук-

тивність 

праці, 

грн. 

Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

2000 404425 938266 975797 1014829 1055422 1097639 1141544 1187206 1234694 

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри 

та інших матеріалів 

1000 74400 86304 89756 93346 97080 100963 105002 109202 113570 

Машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин 
і устаткування 

1500 134400 233856 243210 252939 263056 273578 284522 295902 307739 

Виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 
машин і устаткування 

500 190400 110432 114849 119443 124221 129190 134357 139732 145321 

Логістика, сервісне 

обслуговування та інше 
1400 100000 162400 168896 175652 182678 189985 197584 205488 213707 

Разом   1334522 1387903 1562862 1625377 1690392 1758007 1937530 2015031 

Наступним кроком для визначення величини сплати ПДВ – визначаємо 

величину податкового кредиту по основних виробництвах. Для цього  шляхом 

проведення опитування діючих виробництв визначили середню величину матеріало- 

та енергоємності  виробництв  тих видів діяльності, які пропонуються Концепцією. 

 

Матеріалоємкість ВВП індустріального парку, тис. грн. 

Сфера діяльності учасника парку 

Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів(40%) 
375306 390319 405931 422169 439055 456618 474882 493878 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри та інших матеріалів (20%) 

17261 17951 18669 19416 20193 21000 21840 22714 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устаткування(40%) 
93542 97284 101175 105222 109431 113809 118361 123095 

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і 
монтаж машин і устаткування(40%) 

44173 45940 47777 49688 51676 53743 55893 58128 

Логістика, сервісне обслуговування та інше(30%) 48720 50669 52696 54803 56996 59275 61646 64112 

Разом 517569 538272 607580 631883 657158 683445 732623 761928 

Наступним кроком розрахунків є визначення  розміру доданої вартості, а також 

величини податкового кредиту.  



Ставку  податку на додану вартість беремо на рівні запланованої на 2015 рік – 

20 %. 

Податковий кредит ВВП індустріального парку, тис. грн. 
Сфера діяльності учасника 

парку 

Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 
75061 78064 81186 84434 87811 91324 94976 98776 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри та інших матеріалів 
3452 3590 3734 3883 4039 4200 4368 4543 

Машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устаткування 
18708 19457 20235 21044 21886 22762 23672 24619 

Виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 
8835 9188 9555 9938 10335 10749 11179 11626 

Логістика, сервісне обслуговування та 
інше 

97 44 10134 10539 10961 11399 11855 12329 12822 

Разом 103514 107654 121516 126377 131432 136689 146525 152386 

Додана вартість індустріального парку, тис. грн. 
Сфера діяльності учасника 

парку 

Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 

187653 195159 202966 211084 219528 228309 237441 246939 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри та інших матеріалів 
17261 17951 18669 19416 20193 21000 21840 22714 

Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устаткування 

46771 48642 50588 52611 54716 56904 59180 61548 

Виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 
22086 22970 23889 24844 25838 26871 27946 29064 

Логістика, сервісне обслуговування та 
інше 

32480 33779 35130 36536 37997 39517 41098 42741 

Разом 266904 277581 312572 325075 338078 351601 387506 403006 

Останнім кроком наших розрахунків є визначення орієнтовного розміру 

податку на додану вартість, який може отримати державний бюджет на період до 2025 

року. 

Сплата ПДВ учасниками індустріального парку, тис. грн. 
Сфера діяльності 

учасника парку 

Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 
112592 117096 121779 126651 131717 136985 142465 148163 

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри та інших 

матеріалів 
13809 14361 14935 15533 16154 16800 17472 18171 

Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устаткування 

28063 29185 30353 31567 32829 34143 35508 36929 

Виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин і 

устаткування 
13252 13782 14333 14907 15503 16123 16768 17439 

Логістика, сервісне обслуговування 

та інше 
22736 23645 24591 25575 26598 27662 28768 29919 

Разом 163391 169926 191057 198699 206647 214913 240981 250621 

 

Виходячи з наведеного констатуємо, що починаючи з 2018 року,  Вінницький 

індустріальний парк, стане джерелом постійного поповнення державного бюджету в 

частині ПДВ  в розмірах близько 163  млн. грн. в рік, з тенденцією до постійного 

зростання. 

Податок на прибуток підприємств 

Для визначення прогнозного обсягу надходжень до державного бюджету від 

сплати податку на прибуток юридичних осіб (учасників індустріального парку) 

необхідно розрахувати їх орієнтовну рентабельність ( для розрахунку приймається 

рівень рентабельності 15%). 

Рентабельність учасників  індустріального парку, тис. грн. 
Роки 



Сфера діяльності 

учасника парку 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 
140740 146369 152224 158313 164646 171232 178081 185204 

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри 

та інших матеріалів 
      16380 17036 

Машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин 

і устаткування 
35078 36482 37941 39458 41037 42678 44385 46161 

Виробництво меблів, 

іншої продукції, ремонт і 
монтаж машин і 

устаткування 

  17916 18633 19378 20154 20960 21798 

Логістика, сервісне 
обслуговування та інше 

24360 25334 26348 27402 28498 29638 30823 32056 

Разом 200178 208185 234429 243807 253559 263701 290629 302255 

Для визначення величини сплати податку беремо ставку, закладену в 

державному бюджеті  на 2015 рік в розмірі 18%. 

Сплата податку на прибуток учасниками індустріального парку, тис. грн. 
Сфера діяльності 

учасника парку 

Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 
25333 26347 27400 28496 29636 30822 32055 33337 

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри 

та інших матеріалів 
      2948 3066 

Машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин 
і устаткування 

6314 6567 6829 7103 7387 7682 7989 8309 

Виробництво меблів, 

іншої продукції, ремонт і 

монтаж машин і 

устаткування 

  3225 3354 3488 3628 3773 3924 

Логістика, сервісне 

обслуговування та інше 
4385 4560 4743 4932 5130 5335 5548 5770 

Разом 36032 37473 42197 43885 45641 47466 52313 54406 

Виходячи з вищенаведеного припускаємо, що з 2018 року Вінницький  

індустріальний парк буде постійним джерелом надходжень в державний бюджет в 

частині  податку на прибуток в орієнтовних розмірах 36,0 млн. грн. в рік з тенденцією 

до  зростання. 

Наступним кроком розраховуємо обсяги мобілізації податкових та інших 

доходів місцевих бюджетів від діяльності Вінницького  індустріального парку.  

Доходи від оренди землі 

Загальна площа земель, які можуть бути передані в оренду – 60,7 га.  

Нормативна грошова оцінка 1 кв.м. землі – 257,85 грн./м2.  

Загальна нормативна грошова оцінка земельної ділянки  площею 60,7 га. – 156,5 

млн. грн.  

Таким чином, при річній ставці орендної плати на рівні  3% та діючій нормативній 

грошовій оцінці земель м. Вінниці, очікувані надходження від оренди земельної 

ділянки Вінницького  індустріального парку до міського бюджету становитимуть 

орієнтовно  4,7 млн.грн.   в рік і сплачуватимуться вже з першого року в якому 

земельна ділянку індустріального парку буде передана в оренду керуючій компанії.  

Податок з  доходів фізичних осіб 

Для обчислення величини надходжень від сплати податку з  доходів фізичних 

осіб за основу взято  середній рівень заробітної плати за 2014 рік по галузях 

виробництва які плануються у відповідності до Концепції бути розміщені на території 

Вінницького  індустріального парку.  

На наступному етапі прогнозуємо  коефіцієнт росту заробітної плати на рівні 

6,5 % щорічно. 



Середня заробітна плата на суб’єктах господарювання 

індустріального парку, грн. 

Сфера діяльності 

учасника парку 

Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів 
3780 4026 4287 4566 4863 5179 5516 5874 

Текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри та 

інших матеріалів 
1840 1959 2087 2222 2367 2520 2684 2859 

Машинобудування, крім ремонту 
і монтажу машин і устаткування 3837 4086 4352 4635 4936 5257 5598 5962 

Виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 
машин і устаткування 

5040 5368 5716 6088 6484 6905 7354 7832 

Логістика, сервісне 

обслуговування та інше 3339 3556 3787 4033 4296 4575 4872 5189 

Наступним кроком визначаємо фонд заробітної плати для виробництва кожного 

типу.  

Фонд заробітної плати на суб’єктах господарювання  індустріального парку, 

 тис. грн. 
Сфера діяльності учасника 

парку 

Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 1890 4026 4287 4566 7294 10358 11031 11748 
Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри та інших матеріалів       1342 2859 
Машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устаткування 1918 2043 2176 2317 7404 7885 8397 8943 
Виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування   1715 3044 3242 3453 3677 3916 
Логістика, сервісне обслуговування та 

інше 1336 2845 3787 4033 4296 5490 6821 7264 

Разом 5144 8914 11965 13961 22235 27185 31269 34730 

Для розрахунку обсягу відрахування до бюджету зі сплати працівниками 

індустріального парку ПДФО (податку  на доходи фізичних осіб)  використовуються 

ставки 3,6%  (єдиний соціальний внесок) та 15% - ПДФО.  Для підрахунку 

пропонується наступна формула: ПДФО = (Фонд з/п –  Фонд з/п х3,6%)х 15%. 

Податок з  доходів фізичних осіб, тис. грн. 
Сфера діяльності 

учасника парку 

Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 273 582 620 660 1055 1498 1595 1699 

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри та інших 

матеріалів 
      194 413 

Машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устаткування 277 295 315 335 1071 1140 1214 1293 

Виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин 

і устаткування 
  248 440 469 499 532 566 

Логістика, сервісне 

обслуговування та інше 193 411 548 583 621 794 986 1050 

Разом 744 1289 1730 2019 3215 3931 4521 5022 

Таким чином, можна припустити, що після початку роботи Вінницький 

індустріальний парк стане постійним джерелом наповнення  державного та місцевих 

бюджетів (згідно з принципами розщеплення поступлень) на рівні  понад 700 тис.грн. 

на рік з тенденцією до постійного зростання. 

І насамкінець проводимо розрахунки обсягів відрахувань до державних фондів 

в наслідок господарської діяльності учасників індустріального парку. 

 

Відрахування єдиного соціального внеску 



Розміри сплати єдиного соціального внеску визначаємо на основі Постанови 

Кабінету Міністрів України  від 08.02.2012р. № 237 «Про затвердження порядку 

визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної 

діяльності». 

 У відповідності до Концепції  виробництва, які будуть знаходитися на території  

індустріального парку можна віднести до наступних класів ризику. 

 

Класи ризику виробництв на території індустріального парку, тис. грн. 

 

Сфера діяльності учасника парку 

Клас 

професій-

ного 

ризику 

Ставка 

ЄСВ, % 

Виробництво харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів 
21 37,18 

Текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри та інших матеріалів 
17 37,06 

Машинобудування, крім ремонту і 

монтажу машин і устаткування 
53 

 
38,54 

Виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устаткування 
44 38,1 

Логістика, сервісне обслуговування та 

інше 
23 37,26 

 

У відповідності до встановлених  ставок, діючих на момент розробки Концепції, 

і беручи до уваги фонд заробітної плати по кожному типу підприємства проводимо 

обчислення надходжень   до державних фондів. 

 

ЄСВ, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання індустріального парку, 

тис. грн. 

Сфера діяльності 

учасника парку 

Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Виробництво харчових 
продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 
702,7 1496,8 1594,0 1697,7 2712,0 3851,1 4101,4 4368,0 

Текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри 

та інших матеріалів 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 497,4 1059,4 

Машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин і 
устаткування 

739,3 787,4 838,6 893,1 2853,4 3038,8 3236,4 3446,7 

Виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 

машин і устаткування 
0,0 0,0 653,4 1159,8 1235,2 1315,4 1401,0 1492,0 

Логістика, сервісне 

обслуговування та інше 
497,6 1060,0 1411,1 1502,8 1600,5 2045,4 2541,5 2706,7 

Разом 1939,7 3344,1 4497,1 5253,3 8401,1 10250,8 11777,6 13072,8 

 

Подібним чином, беручи за основу вирахуваний загальний фонд заробітної плати  

підприємств вираховуємо  єдиний внесок  від працівників і ставку відрахувань  на 

рівні 3,6%.  

 

 

Обсяги сплати ЄСВ, що сплачуватимуть працівники учасників 

індустріального парку, тис. грн. 
Сфера діяльності 

учасника парку 

Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 



Виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 
68,0 144,9 154,3 164,4 262,6 372,9 397,1 422,9 

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри 

та інших матеріалів 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,3 102,9 

Машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин 

і устаткування 
69,1 73,5 78,3 83,4 266,5 283,9 302,3 322,0 

Виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж 
машин і устаткування 

0,0 0,0 61,7 109,6 116,7 124,3 132,4 141,0 

Логістика, сервісне 

обслуговування та інше 48,1 102,4 136,3 145,2 154,6 197,6 245,6 261,5 

Разом 185,2 320,9 430,8 502,6 800,5 978,7 1125,7 1250,3 

 

Отже,  діяльність Вінницького індустріального парку з 2018 року стане 

постійним джерелом поповнення Пенсійного та інших державних фондів в розмірах 

понад 2,1 млн. грн. в рік, з тенденцією до постійного зростання. 

На підставі вищенаведених розрахунків сформуємо зведену таблицю обсягів 

надходжень до державного, місцевих бюджетів, а також державних фондів від 

діяльності  Вінницького індустріального парку. 

 

Прогнозні фінансові результати діяльності індустріального парку у формі 

відрахувань до бюджетів та державних фондів на період 2018-2025 років, 

тис. грн. 
Назва відрахування Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ПДВ 163391 169926 191057 198699 206647 214913 240981 250621 

Податок на прибуток 36032 37473 42197 43885 45641 47466 52313 54406 

Оренда землі 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 

Податок з доходів фізичних 

осіб 
744 1289 1730 2019 3215 3931 4521 5022 

ЄСВ 2124,9 3665,0 4927,9 5755,9 9201,5 11229,5 12903,2 14323,1 

 

12.  Інші відомості 

Можливі ризиків створення та функціонування індустріального парку 

Постійна зміна умов внутрішнього та зовнішнього середовища створює 

невизначеність для планування та реалізації інвестиційного проекту - створення 

індустріального парку. Виходячи з цього, необхідною умовою розробки ефективного 

інвестиційного проекту є проведення моніторингу можливих для нього ризиків.  

SWOT – аналіз створення Вінницького індустріального парку  

SWOT-аналіз  характеризує сильні та слабкі сторони, а також можливості та 

загрози для створення індустріального парку.  

Сильні сторони Слабкі сторони 
 Наявність ініціативи по створенню 

індустріального парку;  

 Наявність кваліфікованого персоналу для 

сприяння в реалізації проекту;  

 Відсутність ресурсів для реалізації проекту; 

 Відсутність досвіду роботи з подібними 

проектами;  



 Підготовка всіх юридичних та 

методологічних питань по виділенню 

землі и створенню індустріального парку, 

що сприятиме залученню інвесторів і 

прозорості побудови взаємовідносин з 

ними;  

 Наявність повноважень у відповідності до 

українського законодавства для сприяння у 

реалізації проекту;  

 Наявність широкої інформаційної бази для 

прийняття стратегічних та оперативних 

управлінських рішень. 

 

 Недостатність необхідних ресурсів для 

фінансування проекту;  

 

Можливості Загрози 

 Наявні  на території парку 

енергозберігаючі  виробництва та 

технології. 

 Правильне планування перспективних 

видів діяльності на території 

створюваного індустріального парку 

дозволить залучити інвесторів з 

обґрунтуванням пріоритетних видів 

діяльності, але при цьому також будуть 

залучатися й інвестори, що бажають 

організовувати інші види виробництва на 

території парку, у випадку, якщо дані види 

виробництва не будуть суперечити 

правилам індустріального парку;  

 Очікуване зростання економіки після  

фінансово-економічної кризи вимагає 

наявності умов для розвитку інвестиційної 

діяльності. Створюваний індустріальний 

парк буде привабливим інвестиційним 

об’єктом.  

 Розвиток законодавства у сфері 

виробництва і використання 

альтернативних видів палива та енергії 

може значно підвищити інвестиційну 

привабливість індустріального парку і 

створити передумови для створення 

виробництв, що будуть забезпечувати 

індустріальний парк електро- та тепловою 

енергією.  

 У разі відсутності фінансової підтримки із 

бюджетів різних рівнів на початковому етапі 

реалізації проекту, направленої на розробку 

проектної документації, будівництва  об’єктів 

інженерної інфраструктури буде ускладнено 

початок реалізації проекту індустріального 

парку;  

 У випадку продовження негативних  

фінансово- економічних тенденцій може       

спостерігатись зміна в строках реалізації      

проекту індустріального парку;  

 Можливі зміни в структурі світової економіки 

можуть впливати на зміни пріоритетних 

напрямів діяльності створюваного 

індустріального парку;  

 Політична та економічна ситуація яка склалась 

в Україні може негативно відбитися на 

інвестиційному кліматі, і залучення учасників 

створюваного інвестиційного парку буде 

відбуватися повільніше запланованих строків. 

У цілому реалізація проекту створення індустріального парку є доцільною та 

забезпечить пожвавлення економічного розвитку і як наслідок підвищення рівня 

життя населення, збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів та  ефективне 

використання інноваційного потенціалу підприємств виробничої сфери. 
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