
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 28.04.2017 № 693                 18 сесія 7 скликання 
              м. Вінниця                                                                                                               

 

 

Про створення індустріального парку 

«Вінницький кластер холодильного 

машинобудування» та затвердження 

Концепції індустріального парку 

 «Вінницький кластер  холодильного 

 машинобудування» 

 

 

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»,  враховуючи меморандум про співпрацю між 

Вінницькою міською радою  та ПрАТ «Українська пивна компанія», протокол 

№1 загальних зборів акціонерів ПрАТ «Українська пивна компанія»,  керуючись 

статтею 26 та  частиною 1 статті 59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити  індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного 

машинобудування»,  строком  на 30 (тридцять) років, на земельних 

ділянках, розташованих за адресою: вул. Немирівське шосе, 213 в м. 

Вінниці: 

- площею 8,4176 га, кадастровий номер: 0510100000:01:059:0073, цільове 

призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, що належить територіальній громаді міста Вінниці в 

особі Вінницької міської ради на праві комунальної власності; 



- площею 10,85 га, кадастровий номер: 0510100000:01:059:0072, цільове 

призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, що належить ПрАТ «Українська пивна компанія»  на 

праві приватної власності. 

2. Затвердити Концепцію індустріального парку «Вінницький кластер 

холодильного машинобудування» , додається. 

3. Виконавчому комітету міської ради після оформлення необхідних 

документів подати у встановленому  порядку уповноваженому 

державному органу документи для включення  індустріального парку до 

Реєстру індустріальних парків. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку 

та сфери послуг (Очеретний А.М.). 

 

 

 

 

 

Міський  голова                                                                                  С. Моргунов 
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1. Назва індустріального парку 

Пропонується назва: 

- українською мовою:  «Вінницький кластер холодильного 

машинобудування»; 

- англійською мовою: «Vinnytsia refrigerating engineering cluster». 

 

2. Ініціаторами створення індустріального парку є: 

 

- Вінницька міська рада - відповідно до пункту 4 частини першої статті 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні» в частині земельної 

ділянки загальною площею – 8,4176 га, кадастровий номер 

0510100000:01:059:0073.  

- ПрАТ «Українська пивна компанія» (UBC Group) - відповідно до 

пункту 4 частини першої статті 1 Закону України «Про індустріальні 

парки»,  а також Статуту Приватного акціонерного товариства 

«УКРАЇНСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ» в частині земельної ділянки 

загальною площею – 10,85 га, кадастровий номер 

0510100000:01:059:0072.  

 

Відомості про ініціаторів створення індустріального парку: 
 

Вінницька міська рада 

 

вул. Соборна, 59 

м. Вінниця, 

Україна 

телефон: (0432) 595040 

факс: (0432) 595122 

e-mail: dei@vmr.gov.ua  

 

 

 

mailto:dei@vmr.gov.ua


Сертифікат про відповідності діючої системи управління якістю вимогам 

стандарту ISO 9001  

 

 
 

ПрАТ «Українська пивна компанія» (UBC Group) 

 

проспект Правди, буд. 7, к. 264 

м. Харків, 61024 

Україна 

телефон: (057) 700-90-31 

факс: (057) 700-90-59 

 

 

Сертифікати відповідності та якості системи менеджменту на 

підприємствах UBC Group. 

         



      
 

Створення 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»),  Програмою економічного і соціального розвитку 

міста Вінниці на 2017 рік, схваленою рішенням міської ради від 23.12.2016 року 

№508, меморандумом про співпрацю між Вінницькою міською радою та ПрАТ 

«Українська пивна компанія» від 10.04.2017 року.  

 

3. Мета, завдання створення та функціональне призначення 

індустріального парку  

Метою створення спільного  індустріального парку «Вінницький кластер 

холодильного машинобудування»  є забезпечення економічного розвитку  та 

підвищення конкурентоспроможності території міста, створення нових робочих 

місць, виготовлення конкурентоспроможної продукції. 

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 експортоорінтованих виробничих потужностей у сфері 

переробної промисловості, холодильного машинобудування, виробництва 

окремих компонентів та вузлів для підприємств холодильного 

машинобудування, впровадження результатів наукової діяльності в галузі 

холодильного машинобудування на основі інноваційних технологій з високим 

рівнем конкурентоспроможності; 

- насичення ринку новою конкурентоспроможною продукцією вітчизняного 

виробництва; 

- зниження рівня  безробіття за рахунок створенню нових робочих місць; 



- створення умов для підвищення добробуту й купівельної спроможності 

населення м. Вінниці; 

- забезпечення сприятливих умов для розвитку  малого і середнього бізнесу, 

який спеціалізується на наданні супутніх послуг резидентам індустріального 

парку;  

- 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; 

- забезпечення працевлаштування випускників Вінницьких вищих 

начальних закладів на новостворених виробництвах індустріального парку 

переважно з числа мешканців міста Вінниці та Вінницького району; 

- збільшення експортного потенціалу регіону. 

Функціонування індустріального парку буде реалізовуватись на 

принципах: 

- раціонального та ефективного використання земельних, природних і 

трудових ресурсів; 

- забезпечення рівних умов та недискримінаційного відношення до 

учасників парку незалежно від обсягу інвестицій і країни походження; 

- невтручання у виробничу діяльність учасників індустріального парку;  

- 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 індустріального парку «Вінницький кластер 

холодильного машинобудування» полягає у розбудові сучасного виробничо-

промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною 

інфраструктурою, складськими та адміністративними приміщеннями на 

території м. Вінниці. 

На території індустріального парку не можуть бути розміщенні 

підприємства шкідливі для довкілля, які забруднюють повітря та завдають іншої 

шкоди екології міста. На території індустріального парку  будуть розміщені 

підприємства, які відносяться до IV-V класу шкідливості. 

 

4. Місце розташування та розмір земельних ділянок  
Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного 

машинобудування» створюється на території м. Вінниця, яке розташоване  у 

центральній частині Південно-Західної України. Місто є адміністративним 

центром  Вінницької області, яка межує з Київською, Житомирською, 

Хмельницькою, Чернівецькою, Одеською, Черкаською, Кіровоградською  

областями України. Зручність розташування території визначається відносно 

незначною відстанню до м. Києва, (по автодорозі — 260 км, по залізничній дорозі 

- 221 км ) та основних обласних центрів. Крім цього, м. Вінниця знаходиться, в 



самому центрі величезного споживчого ринку (перевищує 40 млн. людей), на 

перетині основних транспортних шляхів. Близьке розташування до столиці та 

основних транспортних коридорів є конкурентними перевагами даної території. 

Незначна віддаленість від морських портів, що мають вихід в Середземне море 

(м. Одеса - 429 км/6 год, м. Миколаїв - 465 км/ 6 год, м. Херсон - 533 км/7 год). 

Крім цього, розвинуту транспортну інфраструктуру забезпечують  

автомобільні шосейні дороги загальнодержавного значення: 

- Стрий-Кропивницький; 

- Київ – Умань – Одеса; 

- Київ – Хмельницький – Львів – Чоп; 

- Київ–Бердичів–Могилів-Подільський. 

Міжнародний аеропорт «Вінниця» розташований на відстані двох 

кілометрів від території індустріального парку, який здійснює чартерні рейси та 

регулярні перевезення до Ізраїлю, Туреччини та Польщі. 

 
Також, м. Вінниця має вигідне територіальне розташування відносно країн 

Європи. Так, відстань до європейських столиць від м. Вінниці: до м. Кишинів 

– 305 км., до м. Бухарест – 715 км., до м. Варшава – 750 км. м. Будапешт – 900 

км, м. Братіслава – 1160 км. м. Прага – 1260 км. Загалом від території 

індустріального парку до  кордону з ЄС - 320 км. 



 

 

Територія міста є інвестиційно привабливою, з розвинутою 

інфраструктурою та достатньою кількістю кваліфікованої робочої сили. Площа  

міста становить 11,3 тис.га. Чисельність наявного населення міста становить 

373,0 тис. осіб. В місці функціонують понад 100 промислових та більше 3,6 тис. 

малих підприємств. Промисловість міста  представлена підприємствами 

наступних галузей: харчової промисловості, хімічної промисловості, 

машинобудування, деревообробної промисловості, легкої промисловості, 

металургійної промисловості та ін.  

Земельні ділянки, обрані для створення та розвитку індустріального парку 

«Вінницький кластер холодильного машинобудування»  знаходяться  за 

адресою: вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці: 

- площею 8,4176 га, кадастровий номер: 0510100000:01:059:0073, цільове 

призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, що належать територіальній громаді міста Вінниці в 

особі Вінницької міської ради, що засвідчено витягом з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та обтяжень 

№30978612 від 15.12.2014р.; 

- площею 10,85 га, кадастровий номер: 0510100000:01:059:0072, цільове 

призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, що належить ПрАТ «Українська пивна компанія» на 

праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу земельної 

ділянки б/н від 19 червня 2015 року, укладеному між Вінницькою міською 

радою та ПрАТ «Українська пивна компанія», посвідченому приватним 

нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Дунаєвською С.М. 

19 червня 2015 року, зареєстрованому в реєстрі за номером 1143, витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності від 19 червня 2015 року №39386797, номер запису про 

право власності 10109176, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 

52804750510. 



Ділянки  знаходяться на межі міста вздовж автомагістралі Немирівське 

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

залізнична транспортна магістраль. Наявність підведених до земельних ділянок 

залізничних шляхів, дозволить обслуговувати в межах індустріального парку 

транзитні вантажі. 

 
  

 

Рельєф  земельної ділянки спокійний з незначним ухилом з півдня  на 

північ.  Існує можливість інженерного забезпечення від інженерних систем міста.  

 
Опис  меж земельних ділянок. 

Земельні ділянки розташовані в східній частині міста на вільних від 

забудови землях. 

Обмеження території: 

- З півночі та з заходу  – вільна земельна ділянка.  

- Зі сходу – під’їзна автомобільна дорога, межа міста, за нею 

сільськогосподарські угіддя; 

- З півдня – Немирівське шосе і залізнична колія; 

Привабливі ознаки для потенційних інвесторів: 



- зручна транспортна розв’язка, враховуючи наявність розгалуженої мережі 

автодоріг та близькість залізничної колії;  

- зручність для розміщення обслуговуючих об’єктів; 

- можливість розташування нетрадиційних джерел енергетики; 

- відсутність звалищ, очисних споруд  та небезпечних виробництв; 

- відсутність перепаду ґрунтів; 

Розміщення  об’єктів інфраструктури: 

- Аеропорт: «Вінниця», термінал аеропорту - 2 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. 

5. Строк, на який створюється індустріальний парк  
Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного 

машинобудування» створюється строком на 30 років. Зазначений строк 

відповідає положенням Закону України "Про індустріальні парки". 

6. Вимоги до учасників індустріального парку  
1. Державна реєстрація суб’єкту господарювання на території м. Вінниці з 

метою справляння податків з підприємницької діяльності до міського 

бюджету. 

2. Укладання в порядку, передбаченому чинним законодавством, з керуючою 

компанією правочинів щодо користування земельними ділянками приватної 

та комунальної власності в межах індустріального парку відповідно на 

умовах оренди та суборенди або з ініціатором створення індустріального 

парку на землях комунальної власності – Вінницькою міською радою – на 

умовах оренди за результатами земельних торгів у формі аукціону. 

3. Укладання з керуючою компанією індустріального парку договору про 

здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку 

відповідно до статті 30 Закону України «Про індустріальні парки». 

4. Працевлаштування осіб на новостворених виробництвах індустріального 

парку переважно з числа мешканців міста Вінниці та Вінницької області. 

5. Безпосереднє виконання своїх інвестиційних зобов’язань, в тому числі, 

інвестування в облаштування індустріального парку  (учасник не має права 

передавати третім особам свої права та/або обов’язки за договором про 

здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку). 

6. Виконання вимог чинного податкового, трудового, природоохоронного та 

іншого законодавства. 

Основними містобудівними вимогами до освоєння даної території є: 

- дотримання вимог містобудівної документації, в тому числі, 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. 

Техніко-економічні показники забудови підлягають уточненню відповідно 

до виданих  уповноваженим органом у сфері містобудування та архітектури 

містобудівних умов і обмежень – вихідних даних на проектування  будівництва 

об’єктів. 

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. 

 

 

7. Інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання 

енергоресурсів, води, тощо, а також про необхідну 

транспортну інфраструктуру та план забезпечення 

відповідними ресурсами індустріального парку 
 

При розрахунку  орієнтованих сумарних  обсягів споживання енергоресурсів 

води, тощо були зроблені наступні припущення: 
 

 

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  19,3 80 8 260 1,1 183040 

 

Газопостачання промислового майданчика можливе від ГРС «Східна» 

діаметром 273 з прокладкою підземного газопроводу середнього тиску із 

поліетиленових труб ПЕ-80 ГАЗ SDR-17.6 до вимикаючого пристрою за межами 

території земельної ділянки. Орієнтовна вартість будівельно-монтажних робіт по 

газопостачання промислового майданчика складе 5,4 млн. грн. 
Електроенергія 

Потреба в електроенергії 

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

 
Одиниці 
виміру 

га Середнє 

споживання 

кВт/год 

Кількість 
робочих годин 

Кількість 
робочих днів 

Коефіцієнт 
корекції 

гнучкості 

Орієнтовна 
потреба 
кВт/га/рік 

Всього 19,3 112,5 8 260 1,1 257400 



Електропостачання промислового майданчика індустріального парку 

передбачається шляхом будівництва ЛЕП - 10кВ для зовнішнього 

електропостачання об’єкту у дві черги: 

І черга: будівництво ЛЕП повітряними кабельними лініями по 

електроопорам загальною кількістю 52 шт. Загальна довжина ПЛ-10 кВ – 1560м. 

На території будівництва індустріального парку встановити трансформаторну 

підстанцію кіоскового типу КТПММ-10/0,4/1600.  

ІІ черга: з розвитком виробництва та можливим збільшенням потужності 

передбачено встановлення другого КТП та його підключення до електромереж. 

Орієнтовна вартість робіт по забезпеченню електропостачання 

промислового майданчика індустріального парку з вартістю необхідного 

обладнання та суми оплати за нестандартне приєднання до електричних мереж 

становитиме 12,4  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 19,3 1,98 8 260 1,1 42,0 

Забезпечення водопостачання та водовідведення необхідно здійснити 

проектування, буріння свердловини глибиною 80 м., виготовити паспорт на 

свердловину, отримати дозвіл на право спеціального водокористування та  

провести монтаж насосного обладнання і мереж зовнішнього водопостачання 

території індустріального парку. 

 Орієнтовна вартість зазначених робіт становитиме  2,4 млн. грн.  

 
Стічні та поверхневі води 

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

 
Одиниці 
виміру 

га Середній 
очікуваний 

об’єм стічних 

вод  
л/сек га 

Кількість 
робочих годин 

Кількість 
робочих днів 

Коефіцієнт 
корекції 

гнучкості 

Орієнтовна 
об’єм 

стічних вод 

л/ га 

Всього 19,3 0,8 8 260 1,1 94,9 

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 94,9л /га. 

Водовідведення буде здійснюватися шляхом будівництва каналізаційної 

насосної станції. Орієнтовна вартість робіт з будівництва каналізаційної насосної 

станції з очисними спорудами та прокладання необхідних каналізаційних мереж 

становитиме 6,4 млн. грн. 

Загальна вартість проведення вищезазначених комунікацій та мереж 

становитиме 26,6 млн. грн. 

Примітка: обсяг коштів, які передбачені на облаштування індустріального 

парку, є розрахунковими. Вартість  робіт по облаштуванню визначатиметься  для 

потенційних інвесторів відповідно до технічних умов наданих  експлуатуючими 

організацій.  



8. План розвитку індустріального парку   
Загальна площа території спільного індустріального парку становитиме – 

19,3 га.   

Пріоритетними  для розміщення галузями діяльності є  машинобудування, 

а також об’єкти логістики та сервісного обслуговування.  

В результаті розвитку території індустріального парку  передбачається 

використання новітніх технології, сучасні матеріали і техніка,  впровадження 

передові енерго- і ресурсозберігаючі технологій, в тому числі для переробки 

побутових та виробничих відходів.  На території  індустріального парку   не 

можуть бути розміщені підприємства, що є шкідливими для довкілля, 

забруднюють повітря  або завдають іншої шкоди екології міста. 

Ініціатори створення індустріального парку  для досягнення максимально 

ефективного результату активно працюють над залученням «якірного» інвестора 

-   підприємства з виробництва холодильного обладнання ТОВ «ГРІН КУЛ» 

 Містобудівна ємкість ділянок для промислових підприємств   

визначатиметься проектом в залежності від типу підприємства, потужності, 

характеристик технологічних процесів, тощо. 

Конкретна типологія кожного окремого промислового об'єкту, його 

потужність та виробничі процеси, цикли, характеристики визначаються після 

надання в оренду  інвесторам із дотриманням вимог даної Концепції та 

містобудівного обґрунтування, зокрема щодо класу шкідливості. 

Загалом процес розвитку індустріального парку  пропонується 

розділити на наступні етапи: 

1. «Реєстраційний» (2017 р.). 

2. «Конкурсний» (2017 р. ). 

3. «Облаштування індустріального парку» (2017 р.-2020 р. в т. ч. І етап 

2017р – 2018 р.). 

4. «Наповнення індустріального парку» (2018 р. – 2024 р.). 

5. «Функціонування індустріального парку» (2018 р. – 2047 р.) 

1. Реєстраційний: 

Основні завдання, які будуть вирішені на даному етапі: 

1.1. Подача заяви до Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України  для включення індустріального парку «Вінницький кластер 

холодильного машинобудування» до реєстру. 

1.2. Участь у засіданні  постійно діючої міжвідомчої комісії, прийняття 

рішення про включення індустріального парку «Вінницький кластер 

холодильного машинобудування» в 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. Проведення конкурсу та визначення керуючої компанії 

індустріального парку. Підписання угоди між ініціаторами створення 

індустріального парку та керуючою компанією – переможцем конкурсу. 

Необхідно зауважити, що реалізація даного етапу може привести до 2-х 

результатів: 

- в результаті проведення конкурсу ініціатор знаходить керуючу 

компанію для індустріального парку і укладає з ним угоду; 

- в результаті конкурсу ініціатор не знаходить керуючої компанії – 

проводиться повторна робота з промоції індустріального парку та 

проведення конкурсу. 

Всі видатки по реалізації даного етапу будуть повністю фінансуватись за 

рахунок коштів ініціаторів створення індустріального парку 

 3. Облаштування парку 

Інвестування в облаштування індустріального парку здійснюється  за 

рахунок коштів керуючої компанії, отриманих  в т.ч.  від учасників 

індустріального парку коштів.  

4. Наповнення індустріального парку: 

Ключовим завданням даного етапу є пошук ініціаторами 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. Замовлення учасниками індустріального парку розробки проектно-

кошторисної документації на спорудження виробничих потужностей. 

4.4. Будівництво учасниками індустріального парку 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 ініціатори 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 ініціатори будуть 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 даної Концепції, першу промислову продукції 

індустріальний парк  почне виробляти у 2018 році, і планово вийде на повну 

потужність у 2024 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. Інвестування в облаштування індустріального парку здійснюється  за рахунок 

коштів керуючої компанії, отриманих  в т.ч.  від учасників індустріального 

парку коштів.  

2. Облаштування індустріального парку за рахунок співфінансування 

державного бюджету та керуючої компанії. 

 

Потреба в фінансових ресурсах для створення парку 

№п/п Стаття видатків 
Орієнтовна 

потреба  

Джерело 

фінансування 

Етап 1   Робота над концепцією - - 

Етап 2   Виготовлення промоційної продукції, 
проведення промоційної компанії по 

залученню учасників участь в 

інвестиційних заходах, проведення 
конкурсу та вибір керуючої компанії 

20,0 тис.грн. 

Ініціатори 

створення, керуюча 

компанія 

Етап 3   Облаштування індустріального парку 

26,6 млн.грн. 

Керуюча компанія 

та учасники 

індустріального 
парку 

Етап 4   Наповнення індустріального парку 540 млн. грн.( в т. ч на 

землях приватної 

власності 305 млн. грн., на 

землях, що належать 

територіальній громаді 

міста 235 млн. грн.).  

Учасники 

індустріального 

парку 
 

Для запобігання фінансовим ризикам, що пов’язані з нестачею 

фінансування, передбачається  використання  всіх дозволених законодавством 

напрямків залучення коштів.  

Потреба в трудових ресурсах для функціонування індустріального 

парку 

За даними статистики на кінець 2016 року кількість зареєстрованих 

безробітних по м. Вінниці становила 2019 осіб. Кількість вільних робочих місць 

(вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, 

становила 71 особу. Отже,  на кожне вакантне місце претендувало 28 осіб  з числа 

офіційно зареєстрованих. Таким чином,  місто має значний потенціал в трудових 

ресурсах, різного рівня кваліфікації, що не задіяні на ринку праці. 



Крім цього,  у місті  функціонує розгалужена освітня система, що включає 

18 вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації; 13 вищих навчальних 

закладів І- ІІ рівнів акредитації  та  9 професійно-технічних навчальних закладів, 

які  здійснюють підготовку спеціалістів  за різними напрямками. Лідируючі 

позиції серед вищих навчальних закладів займають  Вінницький національний 

технічний університет,  Вінницький національний аграрний університет,  

Донецький національний університет ім. Василя Стуса,  Вінницький фінансово-

економічний  університет та інші.   

10. Організаційна модель функціонування індустріального 

парку  
Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного 

машинобудування» матиме 3-рівневу організаційну структуру, а саме: ініціатори 

створення, керуюча компанія та учасники індустріального парку з чітким 

визначенням прав і обов’язків кожного елемента цієї структури, у відповідності 

до Закону України «Про індустріальні парки». 

Ініціатор створення індустріального парку на землях комунальної 

власності – Вінницька міська рада, в порядку та у спосіб, передбачені 

чинним законодавством: 

1. Здійснює заходи, необхідні для включення індустріального парку в Реєстр 

індустріальних парків. 

2. Передає в користування на умовах оренди в межах строку функціонування 

індустріального парку (30 (тридцять) років): 

- Керуючій компанії земельної ділянки комунальної власності для 

забезпечення дотримання прав учасників індустріального парку на 

подальше користування такими землями на умовах суборенди з метою 

здійснення господарської діяльності. При цьому, укладанням зазначеного 

договору оренди Ініціатор погоджує подальшу передачу керуючою 

компанією земель в користування учасникам індустріального парку, або 

- Учасникам індустріального парку земельних ділянок, утворених внаслідок 

поділу земельної ділянки комунальної власності, з метою здійснення 

господарської діяльності. При цьому, право оренди на такі земельні 

ділянки набувається учасниками індустріального парку виключно на 

конкурентних засадах.  

3. Надає керуючій компанії права на облаштування індустріального парку, в 

тому числі за рахунок коштів, залучених від учасників індустріального 

парку, шляхом забезпечення видачі уповноваженим органом архітектури 

та містобудування містобудівних умов та обмежень – вихідних даних на 

проектування будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об‘єктів, 

в тому числі, інженерно-транспортної інфраструктури, в межах 

індустріального парку. 

4. Забезпечує видачу уповноваженим органом архітектури та містобудування 

учасникам індустріального парку містобудівних умов та обмежень – 

вихідних даних на проектування будівництва (реконструкції, капітального 

ремонту) об‘єктів виробничого призначення та інших об‘єктів, необхідних 

для здійснення останніми господарської діяльності в межах 

індустріального парку.  



Ініціатор створення індустріального парку на землях приватної 

власності – приватне акціонерне товариство «Українська пивна компанія», 

в порядку та у спосіб, передбачені чинним законодавством: 

1. Передає строком до 30 (тридцяти) років в користування Керуючій компанії 

та/або учасникам індустріального парку земельної ділянки приватної 

власності в межах індустріального парку для забезпечення дотримання 

прав останніх,  на подальше користування такою земельною ділянкою з 

метою здійснення господарської діяльності. 

2. Виносить на розгляд Керуючої компанії пропозиції щодо потенційних 

учасників індустріального парку,  в т.ч. якірного, та заходів, необхідних 

для підвищення інвестиційної привабливості індустріального парку та 

залучення інвестицій. 

3. Здійснює заходи, спрямованих на проходження виробничої практики 

та/або працевлаштування осіб на новостворених виробництвах 

індустріального парку переважно з числа мешканців міста Вінниці та 

Вінницької області. 

Ініціатори спільно в порядку та у спосіб, передбачені чинним 

законодавством: 

1. Розробляють та затверджують концепцію індустріального парку. 

2. Проводять конкурс з вибору Керуючої компанії індустріального парку 

шляхом спільної розробки (визначення) з подальшим затвердженням умов 

такого конкурсу, конкурсної документації та складу конкурсної комісії.  

3. Укладають з керуючою компанією договір про створення та 

функціонування індустріального парку.  

4. Контролюють утримання переданого майна в належному стані, не 

допускають його погіршення, або вимагають відшкодування нанесених 

збитків; 

5. Надають організаційну та консалтингову допомогу керуючій компанії та 

учасникам індустріального парку. 

Керуюча компанія в порядку та у спосіб, передбачені чинним 

законодавством: 

1. Здійснює облаштування індустріальний парку за рахунок власних та/або 

залучених, в тому числі, від учасників індустріального парку коштів. 

2. Укладають з керуючою компанією договір про створення та 

функціонування індустріального парку. 

3. Оформляє право землекористування в межах індустріального парку. 

4. Забезпечує розробку та виконання бізнес-плану індустріального парку; 

5. Утримує парк в належному стані; 

6. Щоквартально подає Ініціаторам звіти про проведену роботу, 

функціонування  парку. 

7. Залучає нових учасників індустріального парку; 

8. Створює умови для підключення учасників до інженерних мереж та 

комунікацій; 

9. В порядку, передбаченому чинним законодавством, представляє інтереси 

учасників у відносинах з третіми особами. 

Учасники індустріального парку в порядку та у спосіб, передбачені 

чинним законодавством: 



1. Укладають з керуючою компанією індустріального парку договір про 

здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку 

відповідно до статті 30 Закону України «Про індустріальні парки». 

2. Укладають з керуючою компанією правочини щодо користування 

земельними ділянками приватної та комунальної власності в межах 

індустріального парку відповідно на умовах оренди та суборенди або з 

ініціатором створення індустріального парку на землях комунальної 

власності – Вінницькою міською радою – на умовах оренди за 

результатами земельних торгів у формі аукціону. 

3. Проводять господарську діяльність на території індустріального парку на 

умовах, визначених договорами з керуючою компанією. 

4. Отримують містобудівні умови та обмеження – вихідні дані на 

проектування будівництва (реконструкції, капітального ремонту) об‘єктів 

виробничого 

 

 призначення та інших об‘єктів, необхідних для здійснення господарської 

діяльності в межах індустріального парку. 

5. Забезпечують належне утримання переданих їм ініціаторами створення 

індустріального парку в користування на умовах оренди або суборенди 

земельних ділянок та об‘єктів інфраструктури. 

6. Запроваджують сучасні технології та інновації у виробничих процесах, 

виробляє високоякісні товари. 

 

11. Очікувані результати функціонування індустріального парку  

 
- 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; 

- збільшення  можливостей для  малого та середнього підприємництва за 

рахунок появи нових виробничих потреб і зв’язків; 

- впровадження екологічно чистого виробництва, яке не впливатиме на 

навколишнє природнє середовище; 

- створення умов для збільшення обсягів експорту продукції; 

- підвищення соціальних стандартів життя мешканців міста та регіону. 

 

Створення нових робочих місць 

 

При заповненні території індустріального парку  прогнозується створення 

2020 робочих місць. У відповідності до цього прогнозу  динамік кількості 

робочих місць на території індустріального парку 7 років буде наступна 



 

Кількість створених нових робочих місць  

 
Сфера діяльності учасника парку 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Машинобудівна промисловість в т.ч.        

- виробництво холодильного 

обладнання та устаткування 500 550 700 1100 1300 1500 1750 

- інше машинобудування, в тому числі 

виробництво окремих комплектуючих 

до холодильного обладнання   

- 50 50 100 100 150 150 

Логістика, сервісне обслуговування та 

інше 
- 50 50 100 100 120 120 

Разом 500 650 800 1300 1520 1770 2020 

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

які учасники парку розташують на його території.  

 

Створення нових робочих місць, значною мірою сприятиме збільшенню 

рівня життя і соціального захисту мешканців міста. 

 

Прогнозні фінансові результати діяльності індустріального парку 

 

В даному підрозділі Концепції наводимо прогноз доходів  бюджетів усіх 

рівнів України протягом 7 років функціонування  індустріального парку з часу 

запуску першого виробництва до повного заповнення його території. 

Прогнозується,   що перші  виробничі потужності в межах індустріального парку 

будуть запушені учасниками індустріального парку  у 2018 році. У зв’язку з чим 

зазначений рік визначається базовий в процесі проведення розрахунків. 

Показник 
Роки 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Кількість робочих місць, од 500 650 800 1300 1520 1770 2020 

Обсягу випуску продукції тис. грн. 150000 510000 860000 1456047 1513172 1521908 1542269 

Податкові зобов’язання учасників 
індустріального парку 20% 

30000 102000 172000 291209 302634 304382 308453 

Матеріалоємність виробництв 

індустріального парку   
90000 306000 516000 653979 678343 682171 690408 

Податковий кредит учасників 

індустріального парку  20% 
18000 61200 103200 130796 135669 136433 138082 

Сплата ПДВ учасниками 

індустріального парку ПЗ-ПК 
12000 40800 68800 160413 166965 167949 170371 

Обсяг прогнозованого розміру 

прибутку індустріального парку ОП  
4500 21500 43000 218407 226976 228286 231340 

Сплата податку на прибуток 

учасниками індустріального парку 

ПР*18% 

810 3870 7740 39313 40855 41091 41641 

Орендна плата за користування 

земельною ділянкою, млн.грн./рік 

3%НГО* 

  1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

Середня заробітна плата на 

суб’єктах господарювання 

індустріального парку, грн./міс. 

5947 6541 7195 7914 8705 9575 10533 

Фонд заробітної плати на суб’єктах 
господарювання індустріального 

парку, тис. грн.  

35682 51019 69072 123458 158779 203373 255320 

Сума податку на доходи фізичних 

осіб учасників індустріального 

парку 18% 

6423 9183 12433 22222 28580 36607 45958 



Сплата єдиного соціального внеску 

суб’єктами господарювання 

індустріального парку 22% 

7850 11224 15195 27161 34931 44742 56170 

* може змінюватись на індекс інфляції 

Примітка. Розрахунки здійснені відповідно чинного законодавства (станом на 

01.03.2017 року).  При зміні чинного законодавства  будуть внесені відповідні зміни у 

Концепцію індустріального парку. 

Виходячи з вищенаведеного припускаємо, що з 2018 року індустріальний 

парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування» буде постійним 

джерелом  наповнення державного бюджету, з тенденцією до постійного 

зростання, в частині податку на додану вартість, податку на прибуток, єдиного 

соціального внеску та міського бюджету в частині оренди землі. Крім цього,  

наповнення бюджетів усіх рівнів  в частині сплати податку на доходи фізичних 

осіб. 

На  етапі формування концепції прогнозні показники наповнення 

індустріального парку становлять близько 540 млн. грн.( в т. ч на землях 

приватної власності 305 млн. грн., на землях, що належать територіальній 

громаді міста 235 млн. грн.). За умови  ввезення  на митну територію України  до 

60% устаткування, обладнання та комплектуючих до них матеріалів для 

облаштування індустріального парку іноземного виробництва на суму 324 млн. 

грн. без сплати мита, що  передбачено ст. 287 Митного кодексу України можливі 

втрати  державного бюджету становитимуть в межах  16,2 млн. грн. (5% від суми 

вартості імпортованого обладнання- ставка мита в середньому визначена 

шляхом опитування промислових підприємств м. Вінниці, які завозили імпортне 

обладнання протягом 2015-2016 рр.). 

З огляду на викладене, вважаємо, що функціонування індустріального 

парку «Вінницький кластер холодильного машинобудування» забезпечить 

значну фінансову, економічну та бюджетну ефективність.  

У цілому, реалізація проекту створення індустріального парку є доцільною 

та забезпечить пожвавлення економічного розвитку регіону, і як наслідок, 

збільшення надходження до бюджетів усіх рівнів,  ефективне використання 

інноваційного потенціалу підприємств виробничої сфери, підвищення їх 

конкурентоспроможності, зменшення кількості безробітних  та покращення 

рівня життя населення м. Вінниці. 

 

 

 

 

 
Міський  голова                                                                                  С. Моргунов 
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