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Резюме індустріального парку «ІнПарк Борислав» 

Назва індустріального  Індустріальний парк «ІнПарк Борислав» 

Ініціатор створення 

індустріального парку 

Бориславська міська рада 

Функціональне призначення 

індустріального парку  

Переробна промисловість у галузях: 

• Машинобудування та металообробка;  

• Деревообробна та меблева промисловість; 

• Інші відповідно до концепції 

Характеристика забудови Нове будівництво 

Місце розташування 

індустріального парку 

Львівська область., Дрогобицький район, 

Бориславська міська територіальна громада, місто 

Борислав, провулок Губицький 

Кадастровий номер земельної 

ділянки 

4610300000:13:033:0005 

Розмір земельної ділянки  20 га 

Цільове призначення земельної  

ділянки  

 

11.02. Для розміщення та експлуатації основних,  

підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств  

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Категорія земель  

 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,  

оборони та іншого призначення 

Строк, на який створюється 

індустріальний парк 

50 років з дати прийняття рішення про створення 

індустріального парку  

Площа забудови 105,6 тис м2 

Площа виробничо-складських 

приміщень 

102,6 тис м2 

Очікувані показники індустріального парку «ІнПарк Борислав» 

Орієнтовна загальна сума 

інвестицій 

2,2 млрд грн.  

(59 млн доларів США) 

Кількість створених робочих 

місць 

2300 

Щорічні платежі до місцевого та 

державного бюджету після виходу 

на планову потужність 

19.120.000 грн в рік 

(без врахування ПДВ та податку на прибуток) 
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Вступ 

Концепція Бориславського індустріального парку  «ІнПарк Борислав» в 

Дрогобицькому районі Львівської області є базовим документом для формування стратегії 

його розвитку, що відображає ключові напрямки, параметри і умови створення та 

функціонування парку в перспективі.  

Відповідно до стратегічної місії, визначеною Стратегією розвитку Бориславської 

Міської Територіальної Громади на 2022 – 2027 роки, міська влада бачить місто Борислав, як 

місто з розвиненою економікою, високим рівнем життя, екологічно чисте, безпечне, 

привабливе для інвесторів та молоді. Стратегія розвитку Бориславської міської територіальної 

громади на 2022- 2027 роки та План заходів з реалізації Стратегії у 2022-2024 рр. розроблено 

в рамках Меморандуму між Бориславською територіальною громадою та Асоціацією місцевих 

рад «Ради Львівщини» та за фінансової підтримки АМР «Ради Львівщини». Вона спирається 

на результати аналітичного дослідження соціально-економічного розвитку громади та 

результати напрацювань робочої групи, затвердженої розпорядженням міського голови №188-

р від 15.07.2021р. 

Важливим практичним інструментом реалізації зазначеної місії є розвиток відповідної 

інфраструктури міста та його промислового потенціалу. Негативні тенденції у розвитку 

української економіки впродовж останніх років вимагають пошуку синергетичних механізмів 

стимулювання економіки, здатних активізувати економічну й інвестиційну діяльність і 

одночасно забезпечити структурно технологічну модернізацію виробничого комплексу. До 

таких механізмів належить створення індустріальних парків. Інвестування на території 

індустріальних парків є сприятливою для інвестора формою ведення бізнесу й одночасно 

ефективним механізмом державної промислової й інвестиційної політики та політики 

регіонального розвитку. Сприяння створенню індустріальних парків віднесено до 

пріоритетних напрямів удосконалення інвестиційно-інноваційної інфраструктури в рамках 

реалізації державної промислової та інвестиційної політики. Державна стратегія 

регіонального розвитку на період до 2022 року дає створення індустріальних парків як 

механізм запобігання зростанню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів. Стратегією 

передбачено надання державної підтримки суб’єктам господарювання, що створюють 

індустріальні парки як «точки зростання» та розв’язують проблеми зайнятості населення, 

активізації економічної ініціативи, розвитку підприємництва на місцевому рівні. Даний 

документ представляє собою Концепцію створення та розвитку індустріального парку в м. 

Борислав Львівської області та є основним в процесі прийняття рішень та формування 

необхідної документації в процесі взаємодії між ініціатором створення парку, керуючою 

компанією та учасниками індустріального парку.  

Законодавчу основу для створення і функціонування індустріальних парків становлять: 

• Конституція України;  

• Цивільний кодекс України;  

• Господарський кодекс України;  

• Земельний кодекс України; 

•  Податковий кодекс України; 

• Бюджетний кодекс України; 

•  Митний кодекс України;  

• Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";  

• Закон України "Про індустріальні парки";  

• Закон України «Про інвестиційну діяльність»;  

• Закон України «Про інноваційну діяльність»;  

• Закон України «Про оренду землі»;  

• інші законодавчі акти України; чинні міжнародні договори України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Концепція є підставою для: 
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• прийняття ініціатором рішення про створення індустріального парку та визначення 

умов конкурсу з вибору керуючої компанії;  

• укладення договору про створення та функціонування індустріального парку між 

ініціатором створення та керуючою компанією;  

• надання державної підтримки індустріальному парку відповідно до вимог чинного 

законодавства;  

• розроблення та реалізації бізнес-плану індустріального парку;  

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

індустріального парку;  

• визначення умов і вимог до учасників індустріального парку;  

• розроблення та реалізації стратегічних та поточних управлінських рішень зі створення 

та функціонування індустріального парку;  

• формування єдиного підходу ініціатора та керуючої компанії до питань, що 

стосуються забудови індустріального парку та його розвитку.  

 

Ініціатором створення індустріального парку виступає Бориславська Міська Рада. 

Створення Бориславського індустріального парку підтримується Львівською обласною 

радою, Львівською обласною державною адміністрацією. Концепція побудована за 

результатами аналітичних досліджень та розрахунків, проведених за оприлюдненими 

статистичними даними, прогнозними показниками та на підставі проведеного стратегічного 

аналізу подальшого розвитку територій в Бориславської МТГ. 

Загалом варто відзначити, що створення та розвиток індустріального парку в м. 

Борислав, дозволить вирішити актуальні для міста питання та забезпечити високий рівень 

сталого розвитку не лише міста, а і регіону 

 

Природно-географічні та кліматичні умови 

Борислав – місто в Дрогобицькому районі Львівської області України. 

Адміністративний центр Бориславської міської громади. Розташоване на півдні центральної 

частини Дрогобицького району, на річці Тисмениця. На сході межує з містом Трускавець, на 

півночі — містом Дрогобич, на півдні з селом Опака та на заході — з селом Попелі. 

Бориславська міська територіальна громада з центром у місті, що уславлене 

Каменярем, брама Карпат, нафтова «колиска» Європи, що поєднує в собі промислову історію 

та потужний рекреаційний потенціал. Один з найвідоміших паломницьких центрів України. 

Край гармонійного поєднання інноваційної високотехнологічної промисловості, 

відновлювальної енергетики, екологічного, сільського зеленого , оздоровчого та історичного 

туризму. 

Громада освічених людей, високої якості життя та безпечного довкілля. Зразок 

реформаторської громади на шляху до європейської інтеграції України. 

Перша писемна згадка про Борислав — у грамоті польської королеви Ядвіги від 19 

березня 1387 року. Ця дата являється датою заснування міста. 

Від середини XIX ст. Борислав став відомим промисловим центром видобутку та 

переробки нафти, озокериту і газу. 

Борислав — історичне населене місце із збереженим історичним ареалом та 

традиційним характером даного середовища. Єдине місто в світі яке розміщене на 

промисловому нафтогазовому та озокеритному родовищі з численними джерелами 

мінеральних і лікувальних вод. Поблизу Борислава розміщений Національний парк 

«Сколівські Бескиди». Функціонують Бориславське і Східницьке лісництва. Навколо міста 

переважають буково – ялицеві ліси. 

Через Борислав протікають притоки Тисмениці — Раточника, Крушельниця, 

Безіменний, Ропний, Понерлянка, Лошань. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
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Місто розміщене у передгір'ї і на північно-східних схилах Українських Карпат (Східні 

Бескиди) та у міжгірних улоговинах на річці Тисмениця.  

Перепад висот у місті дуже значний: від 308 до 641 метрів над рівнем моря. 

Територія міста становить 37,0 км² (у межах житлової забудови 30,7 км²). Усього на 

території міста проживають – 39 тис. мешканців. 

Клімат Борислава відноситься до помірно-континентального. Середня температура 

повітря січня −4,1 °C , липня - серпня 18 — +22 °C, середньорічна температура +7,6 °C 

Кількість опадів за рік 759 - 820 мм.   

Для Борислава характерна висока вологість повітря (взимку — 71-81 %, влітку — 83 %) 

і понижений атмосферний тиск, який коливається протягом року в рамках 725—742 мм рт. ст. 

Висока вологість особливо відчутна зранку і ввечері, вдень вона наближається до оптимальної. 

А тому, незважаючи на високу температуру повітря, зранку і ввечері відносно прохолодно. 

Періоди з найвищим рівнем відносної вологості — серпень - жовтень, з найнижчим — квітень 

- травень. Кількість туманних днів не перевищує 20-25 на рік. Приблизно стільки ж днів з 

грозами. Середня кількість хмарних днів у році — 99, ясних та сонячних — близько 98. 

Найбільша хмарність спостерігається у листопаді, найменша — у липні - вересні. Часті західні 

вітри, деколи бувають сильні вітри, хмарність, сніжність. Буково-ялицеві ліси – 359 га, 

сільськогосподарські угіддя – 815 га. 

Згідно з геоботанічним районуванням Європи, територія міста Борислава розташована 

у Східнокарпатській підпровінції Центрально-Європейської провінції.  

Первинним лісовим екосистемам у межах Борислава притаманні висока 

продуктивність і багате біорізномаїття. Початкова лісопокрита площа цієї території 

перевищувала 97%. Тут поширювалися ялицево-дубові деревостани, які в гірській частині 

переходили в буковоялицеві. У верхів’ях водозабору Тисмениці та її приток лісові екосистеми 

займали понад 99% площі. 

Сьогодні лісові та рослинні ресурси бориславської екосистеми продовжують мати 

широке промислове і побутове викорстання (будівництво, виготовлення меблів, заготівля 

дров, відгодівля тварин, збирання ягід, грибів, лікарських рослин, бджільництво тощо). Також 

бориславські ліси є основним водоохоронним, водорегулюючим, ландшафто- і 

кліматоутворювальним фактором. Вони виконують важливу грунтозахисну, протиерозійну та 

протипаводкову, санітарно-гігієнічну та рекреаційну роль. 
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1. Назва індустріального парку 

Для індустріального парку пропонується назва «ІнПарк Борислав», що співзвучно 

перекладається на англійську мову: InPark Boryslav. 

 

 
 

2. Ініціатор створення індустріального парку  

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

парки», а також статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ініціатором 

створення індустріального парку є Бориславська Міська Рада. 

 

Відомості про ініціатора створення Індустріального парку:  

Код ЄДРПОУ: 22400792  

КОАТУУ: 4610300000 

Поштовий індекс: 82300  

Адреса: вулиця Тараса Шевченка, 42, Борислав, Львівська область  

Графік роботи: пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-16:00  

E-Mail адреса: info@boryslavrada.gov.ua  

Контактні телефони: (03248) 5-25-56 

Голова: Яворський Ігор Романович 

 

  
 

Герб міста Борислав Прапор міста Борислав 
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Бориславська міська територіальна громада була утворена 12.06.2020 року відповідно 

до Розпорядження КМУ №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Львівської області» та об’єднала сім населених пунктів, де 

офіційно проживають понад 39 тис. осіб. 

Центр громади – місто Борислав. Кількість рад, що об'єдналися: 4; площа 

територіальної громади: 159.2 км2. До складу громади входять наступні населені пункти: місто 

Борислав, село Попелі, село Ясениця-Сільна, село Уріж, село Винники, село Мокряни, село 

Підмонастирок.  

Бориславська МТГ є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні 

інтереси громади у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також повноважень, 

переданих їм сільськими, селищними, міськими радами в громади. 

Борислав підпадає під категорію населених пунктів, яким надано статус малих міст.  

За своєю площею місто Борислав займає друге, після обласного центру, місце у 

Львівській області. Велика протяжність шляхів у місті, протяжність водопровідних мереж, 

протяжність міської тепломережі, необхідність освітлення значних за протяжністю 

транспортних комунікацій суттєво впливає на розміри загальноміських видатків. 

 

Схема Бориславської Міської Територіальної Громади 

   
Таблиця 1. Порівняння громади, району, області  

Регіон Площа, 

м2 

Площа у % до загальної 

площі/району/області 

Населення Населення у % 

до загального 

населення 

району/області 

Густота 

населення 

Громада 159,2 0,73 39614 53,5\1.59 247,12 

Район 1206 5,52 74060 100,0\2,97 61,4 

Область 21831 100,0 2493714 100,0 114,4 

Для порівняння Бориславської громади обрали сусідні громади Дрогобицького району, 

які мають нафтовидобуток та мінеральні води на своїй території. 
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Таблиця 2. Порівняння з громадами-конкурентами на 2020 рік 

Показники Бориславська 

Громада 

Громада - 

конкурент 1 

(Дрогобицька 

ТГ) 

Громада - 

конкурент 2 

(Трускавецька ТГ) 

Громада - 

конкурент 3 

(Східницька 

ТГ) 

Територія, км2 160,3 416,8 212,9 416,2 

Населення, осіб 39614 123303 40033 16536 1 

Зареєстровані 

безробітні, осіб 

2091 * * * 

Середня заробітна 

плата, грн 

9466 9232 5307 * 

Власні доходи на 1 

мешканця, грн 

1198,3 841,6 1145,7 651,4 

*дані відсутні 

В порівнянні з іншими сусідніми громадами Бориславська є найменшою за територією, 

водночас з найбільшою заробітною платою  та найбільшим доходом бюджету на 1 мешканця.  

Основним напрямком розвитку економіки міста є відновлення діяльності підприємств, 

що припинили свою роботу, з можливим їх перепрофілюванням, нарощення обсягів 

виробництва, створення нових робочих місць 

Бориславська МТГ має належний виробничо–господарський потенціал для 

економічного зростання. Пріоритетними видами економічної діяльності є промисловість і 

оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту, які 

сумарно в структурі економіки громади  складають 97,7 відсотків. 

 

Галузева структура економіки Бориславського МТГ за видами 

економічної діяльності в 2021 році 

 

Основна структура економіки є промисловість – 75,9%: 

• Лідером галузі промисловості міста є нафтогазовидобуток. Це становить 84% від 

загальної реалізації продукції по місту.  

• В місті також розвинута переробна промисловість. Підприємствам переробної 

промисловості належало 11,8% усієї реалізованої продукції. 

• Галузь з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 2,8%. 

• Напрямок водопостачання, каналізування, поводження з відходами – 1,4%. 

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту 

складає – 21,8%. Будівництво – 1,2%. Інші галузі економіки – 1,1%. 

75,9

21,8

1,2 1,1

промисловість

оптоваа та роздрібна торгівля, послуги ремонту

будівництво

інші галузі
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Структура промисловості Бориславського МТГ в 2021 році 

 

У 2020 році промислові підприємства міста реалізували промислової продукції 

(товарів, послуг) на 1391,2 млн.грн (1,3% від загальнообласного показника). Обсяг 

реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу становив 39,5 тис.грн. 

Високий обсяг реалізованої промислової продукції пояснюється, в першу чергу, 

успішною роботою підприємств нафтогазовидобувної промисловості, що входять у склад 

ПАТ «Укрнафта». Лідерами серед них є НГВУ «Бориславнафтогаз», Виробнича база 

(Борислав) УНПС, Бориславський газопереробний цех Долинського газопереробного заводу. 

На долю цих підприємств припадає до 70 % всієї виробленої в місті продукції.  

Серед інших галузей промисловості досить розвиненими є деревообробна галузь (ТзОВ 

«Белуко» та ТзОВ «Вудкрафт Трейдінг») та машинобудівна галузь (ТзДВ «Бориславський 

завод «РЕМА»). 

Останніми роками в Бориславі стрімко розвивається енергетична галузь. На території 

колишнього науково-дослідного інституту «Синтез» створено найбільшу в Україні дахову 

сонячну електростанцію потужністю 1,44 мегават, що належить ТзОВ «Синтез Солар». На 

вільних землях біля міського сміттєзвалища товариством з обмеженою відповідальністю 

«Бориславська сонячна станція» створено наземну сонячну електростанцію потужністю 8,0 

Мегават. 

 

Таблиця 3. Обсяг продукції та послуг за видами діяльності в порівняних цінах, тис. грн 

Галузі та види діяльності 2018 2019 2020 

Промисловість, у т.ч.: 2665,2 1700,9 1391,2 

добувна промисловість 2117,0 1335,4 1065,2 

обробна промисловість 158,0 189,9 164,2 

виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 

67,5 74,8 50,1 

Будівництво 15,1 18,4 21,2 

Оптова і роздрібна торгівля; торгівля 

транспортними засобами; послуги з 

ремонту 

312,4 362,8 418,8 

 

  

84

11,8

2,8 1,4

нафтогазовидобувна
переробна
постачання електроенергії, газу. пару
водопостачання, каналізування 
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Таблиця 4. Найбільші роботодавці 

Підприємство, організація, установа Вид діяльності (основний) Чисельність 

працівників у 2020 р 

Відділ освіти Бориславської міської 

ради 

Оствіта 998 

Нафтогазовидобувне управління 

"Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта 

Видобування сирої нафти 654 

КНП «Центральна міська лікарня 

м.Борислава» 

Охорона здоров’я 563 

ТДВ «Бориславський завод «РЕМА» Виробництво інших помп та 

компресорів 

223 

ТОВ «БЕЛУКО» Виробництво інших меблів 194 

Бориславський ГПЦ Долинського 

ГПЗ ПАТ «Укрнафта» 

Виробництво газу 100 

СП у формі АТ «Бориславська 

нафтова компанія 

Добування сирої нафти 49 

Прослідковується тенденція приросту суб’єктів господарської діяльності (юридичних 

осіб). Щорічний приріст числа суб’єктів господарської діяльності у ЄДРПОУ за останні 4 роки 

становив в середньому 3,6 % в рік, що свідчить про відносно привабливі  умови ведення 

бізнесу.  

Щорічний приріст  кількості підприємств (без банків та бюджетних установ) за останні 

4 роки становив в середньому 4,6%. 

 

Кількість суб'єктів в ЄДРПОУ (юридичних осіб) по Бориславському МТГ, 

одиниць на початок року  

 
 

Кількість підприємств (без банків та бюджетних установ) по Бориславському МТГ,  

одиниць на початок року  

 

 

На початок 2021 року чисельність малих підприємств становила 189 одиниць, з яких 

149 – мікропідприємства. На малих підприємствах міста було зайнято 1017 осіб. В середньому 

на 10 тис. наявного населення припадало 54 малих підприємства. Протягом минулого року 

підприємствами малого бізнесу було реалізовано 50,6% від загального обсягу реалізації 

продукції (товарів, послуг). Упродовж 2020 року було зареєстровано 33 юридичні особи, знято 

з державної реєстрації – 5 юридичних осіб - суб´єктів малого підприємництва.  

753
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808
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За цей же період було зареєстровано 265, а знято з державної реєстрації 285 фізичних 

осіб-підприємців. Кількість фізичних осіб - підприємців станом на 1 січня 2021 року становила 

1454 особи.  

На території міста Борислава функціонувало 4 філії комерційних банків та кредитна 

спілка, прогнозується.. У Бориславі здійснюють діяльність агенція регіонального розвитку та 

Асоціація підприємців та роботодавців, метою яких є розвиток та підтримка підприємницької 

діяльності у місті. Також функціонують філії 5 страхових компаній та представництво 

аудиторської фірми. 

Таблиця 5. Показники роботи малого бізнесу 

Показники 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кількість малих підприємств на 10 000 населення 

Громада 67 43 49 51 52 51 

Район 25 19 21 21 23 22 

Область 70 58 68 72 77 79 

Середньорічна кількість найманих працівників, осіб 

Громада 1055 1061 1123 1063 897 988 

Район 814 792 680 642 695 629 

Область 89937 89368 93413 93753 98659 89937 

Питома вага середньорічної зайнятості на малих підприємствах в загальній кількості найманих 

працівників, % 

Громада 52,8 55,7 55,8 39,5 35,0 40,8 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств, млн. грн. 

Громада 321,2 353,1 369,8 520,9 523,6 702,7 

Район 120,7 174,3 220,8 247,5 300,3 270,7 

Область 47259,9 55048,1 71756,3 89809,3 101778,3 113,814.1 

Питома вага продукції малих підприємств в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, 

послуг), % 

Громада 55,5 52,8 53,0 52,4 50,7 67,0 

 

Таблиця 6. За рейтинговими показниками економіка громади демонструє позитивні 

результати.  

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних 

цінах підприємств в розрахунку на одиницю населення, грн 

39500 

Темп зростання (зниження) обсягів реалізації промислової продукції, 

млн.грн 

1391,2 

Обсяг капітальних інвестицій наростаючим підсумком з початку року на 

одиницю населення, грн. 

5653 

Темп зростання (зниження) прийнятого в експлуатацію житла, % 38,7 

Середня заробітна плата, грн. 9466 

 

В структурі зовнішньоекономічної діяльності Бориславської МТГ переважає імпорт в 

3 рази в порівнянні з експортом. 

 

Таблиця 7. Порівняльна таблиця експорту та імпорту товарів Бориславської МТГ 

Експорт/Імпорт 2015 2016 2017 2018 

Експорт товарів 1809,2 2267,4 2212,4 4016,2 

Імпорт товарів 5978,3 7076,6 5615,7 12883,8 

Сальдо зовнішньої торгівлі 

товарами 

-4169,1 -4809,2 -3403,3 -8867,6 

 

  



13 
 

Таблиця 8. Структура прямих іноземних інвестицій за країнами походження, тис. 

доларів США 

Країни Усього, починаючи з 1990 р. 

Німеччина 632 

Росія 210 

Бельгія 6892 

 

Дохідна частина бюджету формується з власних доходів та міжбюджетних трансфертів. 

Фінансовий стан громади відзначається по рівняно на доброму рівні. За узагальненим 

показником громада розділяє 22-23 місця серед 73 громад Львівської області. Досить велике 

навантаження на бюджет громади має соціальна сфера і в подальшому вона вимагатиме 

оптимізації.   

Левову частку доходу бюджету складає ПДФО. Натомість, майже невидимою є частка 

податку з доходів комунальних підприємств.  

 

Таблиця 9. Доходи бюджету, млн. грн 

Показники 2017 ( 2018) 2019 2020 2021 

(прогноз) 

Прибутковий податок з громадян/ 

Податок з доходів фізичних осіб 

65,0 76,2 92,6 93,8 100,0 

Єдиний податок(крім с/г 

виробників) 

12,3 14,8 19,4 18,6 26,9 

Доходи від відчуження 

нерухомості та землі 

2,6 3,5 13,5 2,8 4,0 

Податок на прибуток підприємств 

комунальної власності 

0,4 0,5 - 0,1 0,1 0 

Плата за землю 20,1 17,7 30,7 52,4 47,9 

Податок на нерухомість 0,7 1,8 4,3 3,8 2,8 

Акцизний збір 5,3 5,5 5,9 6,7 6,9 

Податкові надходження разом 105,3 119,4 155,7 177,4 188,9 

Дохід від оренди комунального 

майна 

1,2 1,3 1,1 0,7 1 

Інше 9,1 12,6 12,6 8,8 22,2 

 

Таблиця 10. Найбільші платники податків у Бориславській МТГ, 2020р 

Назва Сплачено, грн Акциз Плата за 

землю 

Податок на 

нерухомість 

Нафтогазовидобувне 

управління 

"Бориславнафтогаз" ПАТ 

"Укрнафта" 

25.060.621,55 Х 43168216,4 356407,81 

Відділ освіти Бориславської 

МР 

16.433.197,41 Х 6644,00 Х 

Управління 

нафтопромислового сервісу 

ПАТ "Укрнафта" 

11.951.883,92 Х 411565,37 Х 

Нафтогазовидобувне 

управління 

"Охтирканафтогаз" ПАТ 

"Укрнафта" 

10.180.282,61 Х Х Х 

Комунальне некомерційне п-

во "Центральна міська 

лікарня м.Борислава" 

Бориславської МР 

9.901.481,96 Х 10 962,50 Х 
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ТзДВ "Бориславський завод 

"РЕМА" 

7.549.991,21 Х 177233,27 Х 

ПрАТ "Львівобленерго" 3.415.521,65 Х 218424,14 23309,52 

ТзОВ "Белуко" 2.874.299,00 Х Х Х 

ВНЗ ЛОР "Бориславський 

медичний коледж" 

2.688.577,61 Х Х Х 

Державна 

пожежнорятувальна частина 

Головного управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Л/о 

2.611.105,15 Х Х Х 

ПАТ "Львівгаз" 2.396.957,00 Х 1210050,01 20038,67 

Спільне п-во "Бориславська 

нафтова компанія" у формі 

ТзОВ 

2.003.896,57 Х 23652,27 17841,00 

ТОВ"АТБ-маркет" Х 1088715,00 19945,45 28540,12 

ТЗОВ ТВК "Львівхолод" 849 907,02 300435,00 Х Х 

ТОВ "СПАР-Борислав" 163484,81 227981,00 Х Х 

ТОВ "АРГО-Р" 172670,91 138951,00 Х Х 

Гаманець ТОВ 53348,97 124894,00 Х Х 

ПАТ "Українська залізниця" Х Х 578114,24 1337,31 

ТзОВ Магіммо 48700,55 Х 306402,92 178815,72 

ТзОВ "НТД-Україна" 592265,05 Х 261170,56 85982,33 

Укртранснафта, ПАТ 518033,10 Х 178169,45 15765,20 

ТзОВ "Аквілон фінанс" Х Х 544368,12 Х 

ТОВ "Бориславська сонячна 

станція" 

370373,75 Х 507082,56 Х 

ТОВ "Вест ойл груп" Х Х 420167 952,46 

ПАТ"Укртелеком" Х Х 362337,53 10,00 

ТзОВ "Торгівельно-

промисловий комплекс “ 

Х Х 254371,35 77218,69 

 

У 2011 році ВАТ «Бориславський завод радіоелектронної медичної апаратури» 

переформувався в з ПАТ «Бориславський завод «РЕМА». На сьогодні «РЕМА» - 

широкопрофільне підприємство, що спеціалізується на виробництві різноманітної продукції 

серійного виробництва, а також під замовлення, для багатьох секторів промисловості в Україні 

та за її межами, зокрема запасних запчастин для газомотокомпресорів 10 ГКН, 10 ГКМ, 10 

ГКНА, 10 ГКМА, МК-8, запчастин до верстатів-гойдалок СК-3, СКД-3, СКН-3, СК -5, СКН-5, 

СК-6, СКД-6, 6СК-6, СК-8, 7СК-8, СК-8, СКД-8, СК-10, СКН-10, UP9T, UP-12T, комплексних 

повітроочисних пристроїв КВОУ, апаратів охолодження оливи АПОО 210, АПОО 310, 

фільтрів тонкої очистки повітря і газу, теплообмінного обладнання, запчастин до АГНКС, 

запчастин для транспорту, медичної апаратури, тощо. 

  

У 2016 році Бельгійка компанія «БЕЛУКО» запустила своє виробництво, яка 

спеціалізується на виробництві м’яких меблів. Компанія «БЕЛУКО» входить в корпорацію 
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одного з найбільших європейських виробників м’яких меблів з ринком збуту в центральній 

Європі. 

   

На території громади збудована Бориславська сонячна електростанція, яка входить в 

групу компаній ЕКО ОПТІМА. Вона займається  розробкою та впровадженням 

відновлювальних екологічно чистих джерел енергії на території Західної України.Компанія є 

оператором проекту будівництва та експлуатації сонячної електростанції Бориславська СЕС. 

Під територію сонячної електростанції відведено 16,8 га землі. Встановлено 31 тисяча 

сонячних панелей. Потужність 8 МВт; Річне виробництво електричної енергії – 8,735 

млн.кВт*год. 

   

Збудована наземно-дахова електростанція «Синтез Солар».  Введена в експлуатацію 

2017 року. Вона складається з 4600 панелей.  . Потужність дахової сонячної станції - 1.11 МВт., 

потужність наземної частини станції  -   326,12 кВт - Річна загальна генерація буде становити 

приблизно – 1,4 млн кВт/год  

  

Програмою соціально-економічного та культурного розвитку громади на поточний 

період передбачено, що в економічній сфері розвиток буде здійснено за рахунок:  

• Модернізації виробничої сфери, впровадження сучасного технологічного 

обладнання;  

• Впровадження нових технологій; 
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• Економіка громади поступово диверсифікується, зберігаючи як базову нафто-газову 

сферу; 

• Підтримки та супроводження нових інвестицій;  

• Створення сприятливих умов для відкриття нових підприємств;  

• Розширення асортименту продукції за рахунок сприяння в просуванні продукції;  

• Підтримки зв’язків місцевих підприємств з зовнішніми ринками ; 

• Створення на території громади індустріального парку; 

• Мале підприємництво поступово переходить у сферу виробництва та логістичних 

послуг, формуючи кластери навколо стратегічних інвесторів; 

• Громада підтримує розвиток сільськогосподарського виробництв екологічної 

продукції на сільських територіях у формі фермерських господарств, СОК, сімейних 

ферм та ін; 

• Громада підвищує свою привабливість як місце ведення бізнесу, проживання та 

відпочинку; 

• Впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення енергоефективності. 
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SWOT-аналіз залучення інвестицій м. Борислава 

Проаналізувавши статистичну інформацію Бориславської міської територіальної 

громади, а також профіль виробництв міста попередніх десятиліть визначено сильні та слабкі 

сторони, можливості та загрози для залучення інвестицій у м. Борислав, що надалі було 

враховано у плануванні роботи ініціатора, керуючої компанії індустріального парку. 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Близькість до кордонів ЄС та 

європейських столиць. 

2. Наявність транспортних шляхів, 

коридорів, авіа, залізничного сполучення. 

3. Значний людський капітал. Лише  

Бориславська та сусідні громади налічують 

понад 210 тис осіб населення.  

4. Вартість робочої сили нижча по 

відношенню до європейських країн та 

обласного центра. 

5. Велика кількість кваліфікованих 

працівників, які мають промисловий досвід. 

6. Добра екологія міста та доступ до 

бальнеологічних курортів України, що 

збільшує привабливість міста для життя 

7. Наявність стимулів для учасників 

переробної промисловості у індустріальних 

парках 

1. Тимчасовий, але сильний стримуючий 

фактор – військові дії на території країни.  

2. Тимчасовий, але сильний стримуючий 

фактор – перебої з постачанням 

електроенергії. 

3. Нестабільна грошово-кредитна 

політика;  

4. Застаріла технічна та транспортна 

інфраструктура міста. 

5. Відсутність програм довгострокового  

фінансування.  

6. Залишки «тіньової» економіки і 

недобросовісної конкуренції;  

8. Проблемний імідж України у 

міжнародному бізнес-середовищі та як 

наслідок низький рівень прямих іноземних 

інвестицій  

9. Висока вартість грошей.  

Можливості Загрози 

1. Подальша інтеграція України в ЄС. 

2. Підвищення рівня кваліфікації місцевих 

кадрів. 

3. Виробнича платформа для іноземних  

компаній, продукт яких містить високу  

частку трудомістких процесів. 

4. Зростання світового попиту на локальні 

виробничі майданчикі через дорожчання 

енергоресурсів та логістики. 

5. Державна підтримка інвестиційних 

проектів із значними інвестиціями в Україні. 

6. Політика НБУ, щодо зменшення 

облікової ставки. 

7. Створення галузевих кластерів 

виробників.  

8. Створення «точки зростання» в регіоні; 

9. Можливість розміщення технологічних 

та інноваційних виробництв з високою 

доданою вартістю; 

10. Сприяння у розвитку соціально- 

економічної сфери міста; 

11. Збільшений попит на виробничі 

приміщення у зв’язку з вимушеною 

релокацією підприємств зі східних областей 

України 

1. Тривалі бойові дії на сході України. 

2. Подальші руйнації енергетичної 

системи України терористичними атаками з 

боку Росії 

3. Подальші ракетні обстріли Західною 

України  з боку Росії 

4. Монополія на ринках енергопостачання. 

5. Політичні ризики. 

6. Макроекономічні ризики. 

7. Зростання зарегульованості дозвільних 

процедур. 

8. Недоступність позичкових коштів. 

9. Законодавче обмеження можливостей 

міської ради надавати податкові пільги для 

розвитку бізнесу. 

10. Олігархічна модель розвитку економіки. 
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Як засвідчує світовий досвід, одним із ефективних способів розвитку економіки – є 

залучення інвестицій для збільшення підприємств переробної промисловості у містах. 

Підготовлені території збільшують інвестиційну привабливість, а податкові пільги та стимули 

гарантують високий інтерес до індустріальних парків. У країнах світу функціонує понад 20 

тис. індустріальних парків, зокрема в Німеччині – понад 200 од., у Чехії – близько 14, у Польщі 

– понад 60 од. Аналіз поточного розвитку переробної промисловості в Україні свідчить, що 

для Україна потребує близько 570 нових заводів, що в свою чергу потребує близько 90 млдр 

доларів інвестицій. 

3. Мета, завдання створення та функціональне призначення 

індустріального парку  

3.1. Мета створення індустріального парку. 

  Основною метою створення Бориславського індустріального парку є забезпечення 

економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Бориславської МТГ шляхом: 

• активізації інвестиційної діяльності в громаді, залучення інвестицій; 

• створення нових робочих місць; 

• розвитку сучасної виробничої інфраструктури;  

• запровадження сучасних технологій виробництва; 

• застосування світового досвіду організації промислового виробництва. 

  Бориславський індустріальний парк планується створити шляхом облаштування 

території земельної ділянки, загальною площею 20 га, що знаходиться на території 

Бориславської МТГ, Дрогобицького району, Львівської області, провулок Губицький. 

необхідною інженерно-технічною інфраструктурою для розміщення нових об’єктів у сфері 

промислового виробництва, інновацій, супутнього сервісу, спрямованих на забезпечення 

економічного розвитку громади, підвищення її конкурентоздатності, активізації інвестиційної 

та інноваційної діяльності, покращення соціальних стандартів для мешканців громади. 

 

3.2 Завдання створення індустріального парку. 

  Індустріальний парк створюється на засадах державно-приватного партнерства з 

метою сприяння вирішенню наступних завдань:  

1. Підвищення іміджу Бориславської МТГ та Львівщини як надійного партнера.  

2. Промоції Бориславської громади, як в країні, так і за її межами.  

3. Покращення інвестиційного клімату на Львівщині.  

4. Зміцнення довіри інвесторів до держави Україна. 

5. Підвищення рівня ділової активності бізнес-середовища.  

6. Підтримка та сприяння розвитку малого та середнього підприємництва. 

7. Підвищення соціальних стандартів для населення шляхом: 

• збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів;  

• створення нових робочих місць; зменшення рівня безробіття;  

• сплати орендної плати за користування земельною ділянкою, в межах якої буде 

розміщено індустріальний парк;  

• створення екологічно чистих промислових підприємств; 

• збільшення середнього рівня заробітної плати в громаді;  

• активізації міжгалузевої кооперації;  

• підвищення професійного рівня працівників;  

• гальмування освітньої та трудової міграції населення;  

• активізації виробничої діяльності на всіх ланках виробничого ланцюга. 
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8. Впровадження новітніх інноваційних рішень у виробництві продукції. 

9. Впровадження енергозберігаючих технологій.  

10. Зростання обсягів зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Створення індустріального парку сприятиме вирішенню ряду завдань громади: 

1. Покращення інвестиційної привабливості громади.  

2. Створення промислового кластеру спрямованого на активізацію 

зовнішньоекономічної діяльності.  

3. Насичення ринку новою конкурентоспроможною продукцією вітчизняного 

виробництва. 

4. Збільшення експортного потенціалу місцевих підприємств.  

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

супутніх послуг учасникам індустріального парку.  

6. Створення нових виробничих потужностей на основі інноваційних технологій з 

високим рівнем конкурентоспроможності.  

7. Зменшення безробіття шляхом створення нових робочих місць.  

8. Розвиток соціально-побутової, транспортної та комунальної інфраструктури району.  

9. Покращення добробуту та рівня життя населення о району. 

3.3.Функціональне призначення індустріального парку. 

Функціональне призначення індустріального парку полягає у розбудові сучасного 

виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженернотехнічною та транспортною 

інфраструктурою, логістично-складськими, адміністративними приміщеннями та комплексом 

супутніх послуг, які будуть використовуватися учасниками парку (інвесторами) для створення 

і розвитку промислового виробництва. Основна задача керуючою компанії провести первинні 

інвестиції для облаштування всіх необхідних мереж, надалі учасники будуть залучатися за 

наступними моделями: 

1. Будівництво керуючою компанією промислових приміщень під вимоги клієнта-

учасника за принципом built-to-suit і продаж промислових приміщень у власність 

клієнта-учасника, 

2. Будівництво керуючою компанією промислових приміщень під вимоги клієнта-

учасника за принципом built-to-suit і здача в довготривалу оренду промислових 

приміщень для використання клієнтом-учасником 

Керуюча компанія має відповідальність за обслуговування всього індустріального 

парку весь час функціонування індустріального парку.  

Функціонування індустріальних парків спрямоване на: 

1. залучення інвестицій та розвиток економіки України; 

2. вирівнювання економічного розвитку регіонів та підвищення якості життя 

населення України; 

3. запровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій; 

4. створення нових робочих місць; 

5. сталий розвиток та захист навколишнього природного середовища. 
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Схема генерального плану індустріального парку 

 

3.4. Пріоритетні напрямки діяльності на території індустріального парку. 

Пріоритетні напрямки діяльності парку обрані, виходячи із потенційних стратегічних 

можливостей громади та дії наступних факторів: 

• Розташування Бориславської МТГ поблизу транспортних коридорів імпорту 

продукції в Україну; 

• Бориславська громада знаходиться на відстані 40-50 км від основних 

магістралей, як дорожніх так і залізничних; 

• Наявність міжнародного зв'язку області з західними партнерами, в першу чергу 

партнерами з ЄС. 

Бориславська МТГ розташована поряд з основними транспортними коридорами між 

країнами ЄС та Україною. Таке розташування дозволяє значно знизити транспортні та 

логістичні витрати та полегшити залучення інвестицій, технологій та інновацій в регіон. 

Наявність достатньої кількості митних переходів у Львівській області дозволяє швидко і 

дешево забезпечити вихід на ринки країн ЄС, особливо в умовах підписання угоди про 

асоціацію і розширення зовнішньої торгівлі. Через Борислав проходять шосейні 

шляхи  Дрогобич – Східниця, Трускавець – Самбір (Р131). З обласним 

центром Львовом сполучення здійснюється через шосейні дороги А270, Р131. Р132, Е471, 

М06, М17. Борислав має  залізничну станцію Львівської дирекції Львівської залізниці на лінії 

Дрогобич – Борислав, котра, в основному, діє як вантажна. 
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Залізничні та автомобільні міжнародні транспортні коридори, що проходять через 

Львівську область 

 

 

Через Львівську область проходять міжнародно комунікації, які з’єднують Україну з 

Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною: 

• міжнародний Критський транспортний коридор № 9 Гельсінкі – Виборг – Санкт-

Петербург – Псков – Москва – Калінінград – Київ – Любашівка/Роздільна – 

Кишинів – Бухарест – Димитровград-Александруполіс; 

•  міжнародний транспортний коридор №5 Венеція-Трієст-Любляна-Будапешт-

Ужгород-Львів;  

• міжнародний транспортний коридор №3 Берлін/Дрезден-Вроцлав-Львів-Київ; 

•  автодороги міжнародного значення (М-06 Київ – Чоп, М-09 Львів – Рава-

Руська, М-10 Львів – Краковець, М-11 Львів – Шегині, М-12 Стрий – Тернопіль 

– Кропивницький – Знам’янка);  

• автодороги національного значення (Н-02 Львів – Тернопіль, Н-09 Мукачеве – 

Івано-Франківськ – Рогатин – Львів, Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці 

– Мамалига, Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, Н-17 Львів – Радехів – Луцьк); 

•  автодороги регіонального значення (Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – 

Червоноград – Жовква, Р-39 Броди – Тернопіль, Р-40 Рава-Руська – Яворів – 

Судова Вишня);  

• автодороги територіального значення (16 доріг), які сполучають область і 

Україну з країнами Центральної, Східної та Південно-східної частини Європи. 

Результати аналізу світового досвіду розвитку індустріальних парків, а також основних 

тенденцій розвитку промислової нерухомості України, дозволяють виділити ряд параметрів 

індустріального парку, які забезпечуватимуть його привабливість для потенційних 

користувачів: - з огляду на те, що важливим критерієм попиту на індустріальні парки є зручне 

місце розташування об'єкта, було обрано локацію неподалік від основних транспортних 

коридорів країни; - індустріальний парк має зручне транспортне сполучення і розташований 

поруч з населеними пунктами для організації транспортування персоналу на роботу й з 

роботи, а також для зручності клієнтів компаній-виробників; - як правило, в довгостроковій 

перспективі мають значні переваги ті індустріальні парки, які пропонують клієнтам найбільш 

повний комплекс послуг. Тому парк було розміщено неподалік від об'єктів супутньої 

комерційної та соціальної інфраструктури м. Борислав.  

В зв'язку з цим, галузева структура індустріального парку була визначена з 

урахуванням існуючих пріоритетів розвитку промислового комплексу Львівської області, 

Стратегії розвитку Бориславської МТГ на період до 2027 року, місцевих умов та факторів, які 

впливають на формування його спеціалізації (містобудівне положення, розвиненість 
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відповідної інфраструктури, наявність сировинних і трудових ресурсів та ін.). Індустріальний 

парк «ІнПарк Борислав» буде представляти собою групу промислових підприємств різної 

галузевої направленості, для яких здійснюється інженерна підготовка території, проектування 

та будівництво інженерної інфраструктури та інших об'єктів обслуговування.  

Спираючись на вищевикладене, склад індустріального парку «ІнПарк Борислав» 

формуватиметься з урахуванням пріоритетності розміщення підприємств таких галузей, як: 

• деревообробна та меблева промисловість; 

• металообробка та машинобудування; 

• інші галузі, сумісні із вищезазначеними відповідно до норм чинного 

законодавства України. 

4. Місце розташування та розмір земельної ділянки. 

Ділянка, де облаштовується індустріальний парк, знаходиться в м. Бориславі 

Дрогобицького району у Львівській області. Основною перевагою місця розташування парку 

є безпосередня близькість до кордону України з ЄС та наявність митних переходів на 

міжнародних трасах М10, М06 та Е471.  

 

 
Індустріальний парк розташовується на земельній ділянці, яка є власністю 

Бориславської МТГ: Кадастровий номер земельної ділянки 4610300000:13:033:0005 

загальною площею 20 Га. Цільове призначення земельних ділянок – 11.02 Для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості. Це дозволяє без зміни цільового призначення земель 

впроваджувати проект будівництва та розвитку індустріального парку.  

 

  

м. Борислав 
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5. Термін, на який створюється індустріальни парк. 

Індустріальний парк «ІнПарк Борислав» створюється терміном на 50 років з дня 

прийняття рішення про створення індустріального парку ініціатором. 

6. Вимоги до учасників індустріального парку.  

 Учасник індустріального парку – суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, 

повинен бути зареєстрований на території адміністративно-територіальної одиниці, в межах 

якої розташований індустріальний парк, та укласти з керуючою компанією договір про 

здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно до концепції 

індустріального парку у відповідності до вимог ст. 30 Закону України „Про індустріальні 

парки“; 

Учасник має відповідати наступним вимогам:  

• Зареєстровані на Території адміністративно-територіальної одиниці, в межах 

якої розташований індустріальний парк (з метою справляння податків з підприємницької 

діяльності до місцевого бюджету). 

• Здійснюють діяльність відповідно до чинного законодавства. 

• Укладений згідно чиного законодавстав 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. 

• Укладення з керуючою компанією індустріального парку договору про 

здійснення  господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно до статті 30 

Закону України «Про індустріальні парки».  

• Переважне використання праці працівників – громадян України, жителів 

агломерації міста Борислав, Львівській області.  

• Створює робочі місця в кількості не менше 20 на 1 га площі індустріального 

парку. 

• 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). 

• Дотримання вимог чинного законодавства України. 

Основні містобудівні вимоги до освоєння території індустріального парку: 

• Дотримання положень затвердженої містобудівної документації (детального 

плану території індустріального парку) при розміщенні будівель і споруд, трасуванні 

проектних вулиць та проїздів, із дотриманням їх ширини в межах червоних ліній, а також 

трасування лінійних інженерних комунікацій;  

• дотримання вимог містобудівної документації щодо трасування проектованих 

вулиць та проїздів, із дотриманням їх ширини в межах червоних ліній та резервуванням 

відповідних площ;  

• забезпечення нормативних санітарно-захисних зон;  

• виконання комплексного благоустрою та озеленення території комплексу. 

Виробнича діяльність учасників індустріального парку повинна бути екологічно 

безпечною та не погіршувати наявний стан зовнішнього середовища. 

Підприємство повинно здійснювати виробництво класу шкідливості не гірше ніж V та 

IV за санітарною класифікацією згідно з ДСП - 173 з санітарно-захисними зонами 50 м та 100 

м відповідно, та охоплювати такі види діяльності як: 

• Виробництво меблів. 

• Виробництво деревини та виробів з деревини. 

• Целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа. 

• Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування. 

• Виробництво гумових та пластмасових виробів. 
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• Надання логістичних послуг. 

• Виробництво комплектуючих до ТЗ, машинобудування. 

• Харчова промисловість. 

• Виробництво легкової промисловості.  

• Деревообробна промисловість. 

• Виробництво запасних частин і комплектуючих для машинобудування. 

• Виробництво запасних частин і комплектуючих для автопромисловості.  

• Приладобудування. 

• Металообробка. 

 

Договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку  

має визначати: 

• виключний перелік видів діяльності, роботи, послуги, які здійснюватимуться 

учасником у межах індустріального парку; 

• умови, обсяги та порядок створення і поліпшення об’єктів інженерно-

транспортної  

• інфраструктури та інших об’єктів на земельній ділянці учасника; 

• строк дії договору та інвестиційні зобов’язання учасника; 

• фінансові відносини сторін; 

• відповідальність за невиконання сторонами зобов’язань; 

• порядок продовження і припинення договору; 

• права та обов’язки сторін; 

• порядок вирішення спорів між сторонами; 

• інші положення на розсуд сторін договору. 

Договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку 

припиняється у разі закінчення строку, на який його укладено, якщо сторони не домовилися 

про інше. 

Договір може бути припинений достроково у разі: 

• істотного порушення однією із сторін взятих на себе зобов’язань за договором; 

• ліквідації учасника або ліквідації керуючої компанії; 

• настання інших подій, зазначений у договорі про здійснення господарської 

діяльності у межах індустріального парку. 

У разі ліквідації керуючої компанії статус учасників залишається незмінним до 

підписання договорів про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку 

між новою керуючою компанією та учасниками у межах строку, на який створено 

індустріальний парк. 

Суб’єкт господарювання втрачає статус учасника з дня припинення договору, 

укладеного з керуючою компанією, про здійснення господарської діяльності у межах  

індустріального парку та/або припинення прав на земельну ділянку та/або на всі інші об’єкти 

(частини об’єктів) нерухомого майна у межах індустріального парку. Статус учасника 

зберігається у разі, якщо новий договір про здійснення господарської діяльності у межах 

індустріального парку укладається цим учасником у зв’язку з припиненням договору про 

створення та функціонування індустріального парку, а також у разі ліквідації керуючої 

компанії. 

Керуюча компанія протягом одного робочого дня з дня втрати суб’єктом 

господарювання статусу учасника письмово повідомляє про це уповноважений державний 

орган та робить відповідний запис у переліку учасників індустріального парку. 

Втрата суб’єктом господарювання статусу учасника не обмежує його права на  

набуття такого статусу в майбутньому. 
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7. Орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів та 

води. 

  Відповідно до даних потенційних постачальників енергоносіїв та комунальних 

послуг, для учасників індустріального парку обмежень у розмірі та умовах постачання цих 

послуг не встановлено. Для отримання цих послуг, керуюча компанія отримує встановлені 

чинним законодавством дозвільні документи та виконує необхідні будівельно-монтажні 

роботи.  

Таблиця 11. Структура загальної площі Індустріального парку «ІнПарк Борислав» 

 

Таблиця 12. Основні техніко-економічні показники 

№ Назва показнику Одиниця 

виміру 

Показник 

1 Загальна площа ділянки Га 20 

2 Пляма забудови в межах ділянки % 52,79 

3 Площа забудови м2 105 595 

4 Чисельність працюючих Осіб 2300 

5 Стоянка вантажних автомобілів  місце 50 

6 Стоянка легкових автомобілів місце 500 

7 Електропостачання. Розрахункова потужність 

Річне споживання 

МВт/год 

тис.МВт/рік 

15,45 

74 794 

8 Газопостачання. Розрахункова потужність 

Річне споживання 

м3/год 

тис. м3/рік 

985 

2875 

№ Найменування 

Площа 

забудови, 

м2 

Площа 

загальна, 

м2 

Поверховість 

Орієнтовка 

кількість 

робочих місць 

1 Офісна будівля №1 930 2800 3 150 

2 Офісна будівля №2 1110 3350 3 150 

3 

Виробничо-складська будівля 

з адміністративно-побутовими 

приміщеннями №1 

20100 25000 1-2 400 

4 

Виробничо-складська будівля 

з адміністративно-побутовими 

приміщеннями №2 

24435 29235 1-3 600 

5 
Виробнича будівля (орендні 

кластери) №1 
21320 24200 1-2 500 

6 
Виробнича будівля (орендні 

кластери) №2 
21320 24200 1-2 500 

7 Господарська будівля 990 990 1 - 

8 
Інженерно-технічні будівлі та 

споруди 
1790 200 1 - 

9 
Відкритий склад із 

залізничною колією 
13600 - - - 

10 
Стоянка вантажних 

автомобілів 50 машино-місць 
- - - - 

11 
Стоянка легкових автомобілів 

500 машино-місць 
- - - - 

                      Всього 105595 109975 1-3 2300 
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9 Водопостачання. Розрахункова потужність 

Річне споживання 

м3/доба 

тис. м3/рік 

284 

99 

Розрахунки здійснені на основі середніх відносних норм споживання для 

неенергоємних легких промислових виробництв з урахуванням повної площі підприємств 

(адміністративні, складські, виробничі приміщення та відкриті ділянки). 

Розрахунки споживання енергоносіїв зроблені на основі припущення 250 робочих днів 

в рік по 8 робочих годин для офісного персоналу, та 350 днів в цілодобовому режимі для 

виробництва, яке після повного запуску буде працювати в 4х змінному графіку. 

Газопостачання  

У відповідь на лист Бориславської міської ради Дрогобицьке відділення АТ «Львівгаз» 

повідомило, що можлива точка забезпечення потужності газопровід середнього тиску 

прокладений безпосередньо по земельній ділянці, на який облаштовується індустріальний 

парк. Тому під час проектування майнового комплексу індустріального парку будуть 

враховані технічні умови на підключення та можливий винос, якщо будівельні обмеження 

будуть того потребувати. Газопровід дозволяє повністю забезпечити потреби індустріального 

парку і через малий тиск не потребує встановлення газорозподільної станції. 

Таблиця 13. Розрахункове споживання газу кожної будівлі 

Орієнтовний кошторис підключення та розведення мережі газу – 8 млн грн. 

Необхідність перенесення частини мереж буде врахована під час детального проектування. 

Електропостачання  

За попередньою інформацією від підрозділу Південний РЕМ високовольтна лінія 

електропередач на 35 кВ на відстані 400 метрів від межі території індустріального парку і на 

сьогодні завантаженність цієї лінії дозволяє підключити необхідну потужність. Для 

підключення до цієї лінії електропередач необхідно отримання технічних умов від 

«Львівобленерго», будівництво понижуючої трансформаторної підстанції на 16 МВт з 

пониженням з 35кВ на 6 кВ та прокладання близько 2 високовольтних ліній по 400 метрів до 

території індустріального парку, далі розведення кабельними лініями 6 кВ по території 

індустріального парку та облаштування -10/0,4 В. 

Орієнтовний кошторис забезпечення електроенергією на 15 МВт – 140 млн грн. 

№ Найменування 

Площа 

забудови, 

м2 

Потреба у   

газі, м3/год 

Річна 

витрата 

газу, тис. 

м3   

1 Офісна будівля №1 930 25 62 

2 Офісна будівля №2 1110 30 73 

3 

Виробничо-складська будівля з 

адміністративно-побутовими приміщеннями 

№1 

20100 225 720 

4 

Виробничо-складська будівля з 

адміністративно-побутовими приміщеннями 

№2 

24435 265 850 

5 Виробнича будівля (орендні кластери) №1 21320 220 750 

6 Виробнича будівля (орендні кластери) №2 21320 220 420 

                      Всього 105595 985 2875 
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Таблиця 14. Розрахункове споживання газу кожної споруді 

 

Водопостачання та Водовідведення 

За інформацією від КП «Вододар» мережа централізованого водовідведення 

прокладена в межах земельної ділянки (кадастровий номер 4610300000:13:033:0005). Відстань 

до трубопроводу централізованого водопостачання до межі ділянки становить орієнтовно 250 

метрів.  

Враховуючи наявність близької точки підключення до центрального водопостачання 

пропонується використовувати цю перевагу для спрощення системи водопостачання та 

економії коштів для влаштування системи подачі води. Мережа трубопроводів має бути 

створена з труб діаметром 100-300 мм. Також під час проектування можливо розглянути 

можливість збору дощової води та використання її для технічних цілей на виробництвах, в 

яких технологічний процес буде це дозволяти.  

Система водовідведення індустріального парку має забезпечити повне відведення 

використаної води та її утилізацію, а також відведення поверхневих вод. При необхідності має 

бути облаштовані очисні споруди для очистки стічних вод до скиду в центральну 

каналізаційну систему. Головна мережа водовідведення має бути влаштована з труб діаметром 

500-800 мм та скерована на поповнення запасів протипожежних резервуарів, а надлишок 

дощової води має бути скерований у річку Тисьменицю, яка проходить повз ділянку, це 

дозволить не створювати додаткове навантаження на систему водовідведення міста. 

 

 

 

 

 

№ Найменування 

Площа 

забудови, 

м2 

Потреба в 

електроенерг

ії, кВт 

Річна 

потреба в 

електроене

ргії, 

тис.кВт*год

/рік 

1 Офісна будівля №1 930 300 338 

2 Офісна будівля №2 1110 350 389 

3 

Виробничо-складська будівля з 

адміністративно-побутовими приміщеннями 

№1 

20100 3800 19152 

4 

Виробничо-складська будівля з 

адміністративно-побутовими приміщеннями 

№2 

24435 5700 28744 

5 Виробнича будівля (орендні кластери) №1 21320 2500 12917 

6 Виробнича будівля (орендні кластери) №2 21320 2500 12917 

7 Господарська будівля 990 20 23 

8 Інженерно-технічні будівлі та споруди 1790 280 315 

                      Всього 105595 15450 74794 
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Таблиця 15. Розрахункове споживання води по кожній будівлі 

 

Орієнтовний кошторис на влаштування водопостачання та водовідведення – 5 млн грн. 

(без врахування вартості очисних споруд). Очисні споруди треба розглядати, як частину 

відповідного виробничого процесу, який їх потребує. 

 

Схема зведеного плану мереж. 

 

№ Найменування 

Площа 

забудови, 

м2 

Потреба у 

воді, м3/добу 

Річна 

потреба у 

воді, тис.м3 

1 Офісна будівля №1 930 4 1,5 

2 Офісна будівля №2 1110 4 1,5 

3 

Виробничо-складська будівля з 

адміністративно-побутовими приміщеннями 

№1 

20100 110 38 

4 

Виробничо-складська будівля з 

адміністративно-побутовими приміщеннями 

№2 

24435 120 42 

5 Виробнича будівля (орендні кластери) №1 21320 23 8 

6 Виробнича будівля (орендні кластери) №2 21320 23 8 

                      Всього 105595 284 99 
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8. Прогнозовані ресурси, необхідні для створення та 

функціонування індустріального парку, очікувані джерела 

їх залучення 

8.1. Попередні економічні розрахунки проекту 

Беручи до уваги необхідність витрат які понесе ініціатор проекту, був виконаний 

попередній розрахунок та взятий до уваги очікуваний потенційний дохід проекту. Ці 

розрахунки можуть лягти в основу наступних розрахунків окупності проекту та 

прогнозованих показників для фінансових звітів CashFlow, P&L та Balance. Затратна частина 

проекту складається з основних витрат типового девелоперського проекту нерухомості. До 

них входять витрати на:  

● Проектна документація будівництва та влаштування інженерних і транспортних 

мереж;  

● Роботи по прокладці комунікацій та мереж до ділянки;  

● Будівельні роботи об’єктів парку;  

● Адміністративний та інший супровід.  

Всі подальші ціни сформовані методом зрівняльного аналізу аналогічних об’єтків. 

Також були взяті середньостатистичні розцінки на ті чи інші статті, вартості прокладання 

мереж були пораховані частково на основі попередніх технічних умов та фахівців, які або 

зроблені попередні розрахунки по попереднім технічним умовам (стосовно мереж).  

Таблиця 16. Обсяги будівництва 

 

Попередній розрахунок показав, що на будівництво всього індустріального парку 

необхідно витратити близько 2 186,192 млн. грн. (59 млн. доларів США). Попередній 

розрахунок витрат представлений у наступній таблиці.  Використаний розрахунковий курс 37 

грн/$. 

 

Таблиця 17. Попередній розрахунок витрат. 

Обсяги проекту 

Одиниця 

виміру Значення 

Розмір ділянки м2 200 000 

Пляма забудови м2 105 595 

Дороги, стоянки, загальні зони м2 90 000 

Виробничо-складських об'єкти  м2 102 635 

Офісні приміщення м2 6 150 

Допоміжні споруди м2 1 190 

Назва етапу 

Вартість 

$/1 м2 Вартість, $ 

Вартість, 

тис. грн 

Проектування 10 1 099 750  40 691  

Узгодження 1 109 975  4 069  

Підготовчі роботи на ділянці 6 659 850  24 414  

Зовнішні мережі та комунікації 37,6 4 135 135  153 000  

Влаштування внутрішніх мереж 15 1 649 625  61 036  

Будівництво Виробничо-складських об'єктів 400 41 054 000  1 518 998  

Будівництво Офісів 600 3 690 000  136 530  
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Для створення та сталого розвитку індустріального парку відповідно до чинного 

законодавства України можливо залучати ресурси з наступних джерел:  

• кошти місцевого бюджету, як ініціатора проекту; 

• кошти державного бюджету; 

• кошти приватних інвесторів, співвласників керуюючої компанії; 

• кошти резидентів, учасників індустріального парку; 

• кредитні та грантові кошти. 

 

Після реєстрації індустріального парку та внесення його в Реєстр індустріальних парків 

ініціатор проведе конкурс на вибір керуючої компанії, яка має підготувати якісну стратегію 

залучення інвестицій, застосувавши сучасні засоби фінансування в тому числі можливе 

залучення грантове забезпечення від міжнародних донорів, які будуть сприяти розвитку 

економіки України після завершення війни. 

8.2. План розвитку індустріального парку. 

Підготовчий етап. 

Керуюча компанія має підготувати ділянку для залучення інвестацій, для цього 

знадобиться влаштувати мережі, запроектувати будівлі, отримати дозвільну документацію. 

Розмір власних інвестицій дорівнює $6 млн або 222,174 млн грн. Детальніше у таблиці нижче.  

Таблиця 18. Витрати керуюючої компанії на підготовчий етап. 

 

Під час завершення підготовчого етапу необхідно рухатись паралельно в двох 

напрямках розвитку індустріального парку: 

1. Залучення "якірного" учасника, який би зайняв одне з двох потенційних місць для 

розміщення виробничого заводу, площа такого заводу може бути в межах 25-30 тис м2, що 

дозволить залучити інвестиції на рівні $12,5-16,5 млн. Зона 2 на схемі нижче. Це дозволить 

розгорнути повномастшабний маркетинг та залучити суміжні галузі до "якірного" учасника, 

що підсилить позиції кожного наступного учасника та дасть привілеї першого.  

2. Залучення інветора для будівництва невеликих виробничо-складських приміщень під 

довготривалу оренду. Зона 1 на схемі нижче. У зв'язку з повномасташбним вйськовим 

вторгненням є суттєво збільшений попит на невеликі виробничі приміщення площею від 200 

м2 у зв'язку з вимушеною релокацією підприємств. Для такого приватного інвестора можна 

пропонувати входження в проект з показниками ROI біля 7-10 років, та NPV на рівні 10-15%, 

що може бути доволі цікаво для українських інвесторів в поточних умовах. 

Будівництво господарських та інженерно-

технічних будівель 300 357 000  13 209  

Дороги та благоустрій, інфраструктура 50 4 500 000  166 500  

Введення об'єкта в експлуатацію 1 109 975  4 069  

Непередбачені витрати 3% 1 720 959  63 675  

Разом:   59 086 269  2 186 192  

Назва етапу 

Вартість 

$/1 м2 Вартість, $ 

Вартість, 

тис. грн 

Проектування 10 1 099 750  40 691  

Узгодження 1 109 975  4 069  

Підготовчі роботи на ділянці 6 659 850  24 414  

Зовнішні мережі та комунікації 37,6 4 135 135 153 000 

Разом 6 004 710  222 174  
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 Із завершенням військових дій значна кількість міжнародних компаній буде 

зацікавлена розмістити свої невеликі виробництва та цілі заводи в Україні, а першим регіоном 

для розвитку буде захід Україна через свою зручну географічну локацію на магістральних 

шляхах та близкість до кордону з ЄС.  

 

Схема. Функціональне зонування 

 

Відповідно, до чинного закодавства передбачається, що ініціатор, керуюча компанія та 

учасники індустріального парку «ІнПарк Борислав» зможуть скористатися наступними 

економічними стимулами в реалізації проекту, облаштуванні парку та веденні господарської 

діяльності у наступних формах: 

• звільнення від сплати ввізного мита з метою інвестування на підставі зареєстрованих 

договорів (контрактів) або як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу 

підприємства з іноземними інвестиціями; 

• ввезення за пільговими ставками ввізного мита (до 0%) товарів, що походять з держав - 

членів Світової організації торгівлі, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або 

регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, в т.ч. з ЄС та Канадою; 

• надання за рішенням органів місцевого самоврядування пільг з земельного податку і 

податку на нерухоме майно для суб’єктів індустріального парку, які враховують суспільні 

інтереси, відображені в програмних документах економічного і соціального розвитку регіону; 

• звільнення від оподаткування митом при ввезенні на митну територію України 

устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів (які не є підакцизними 

товарами) у випадку відповідності критеріям, визначеним у Митному та Податковому 

кодексах України та іншим нормативно-правовим актам; 

• розстрочення сум податку на додану вартість щодо операцій з ввезення на митну 

територію України імпортного устаткування, обладнання та комплектуючих до них, 

матеріалів у випадку відповідності критеріям, визначеним у Митному та Податковому 

кодексах України та іншим нормативно-правовим актам; 

• інформаційна та консультаційна підтримка центральних органів влади та органів 

місцевої влади. 
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Окремі учасники індустріального парку, розмір інвестицій у операційну діяльність, 

кількість створених робочих місць, рівень оплати праці та профіль діяльності яких 

відповідатиме критеріям Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із 

значними інвестиціями в Україні» зможуть скористатись наступним податковими та 

економічними стимулами: 

• звільнення від сплати окремих податків та зборів відповідно до Податкового кодексу 

України; 

• звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та 

комплектуючих виробів до нього, що ввозяться виключно для реалізації інвестиційного 

проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, 

відповідно до Митного кодексу України; 

• забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не 

заборонених законом, будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, 

ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій 

тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями. 

Загальний обсяг державної підтримки для реалізації інвестиційного проекту із 

значними інвестиціями встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі та не 

повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестиційним 

проектом із значними інвестиціями. Надання державної підтримки суб’єктам господарювання 

за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів у будь-якій формі здійснюється з 

урахуванням положень Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

9. Організаційна модель функціонування індустріального 

парку 

Індустріальний парк «ІнПарк Борислав» створюється відповідно до норм та положень 

Закону України "Про індустріальні парки" та інших нормативно-правових актів, які 

регулюють порядок створення та функціонування індустріальних парків в Україні. 

Ініціатором створення індустріального парку «ІнПарк Борислав» є Бориславська міська рада. 

Ініціатор створення, керуюча компанія, учасники індустріального парку будуть 

здійснювати свою господарську діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, 

Закону України "Про індустріальні парки", інших законодавчих актів, а також концепції 

індустріального парку, договору про створення та функціонування індустріального парку, 

укладеного між ініціатором створення та керуючою компанією, договорів про здійснення 

господарської діяльності у межах індустріального парку, укладених між керуючою компанією 

та учасниками. 

Відповідно до Закону України "Про індустріальні парки" керуюча компанія 

індустріального парку визначається ініціатором створення індустріального парку 

Бориславською міською радою за допомогою відкритого конкурсу, який Бориславська міська 

рада проведе після реєстрації індустріального парку та включення його у Реєстр 

індустріальних парків. 

Між ініціатором створення та обраною ним керуючою компанією буде укладений 

договір про створення та функціонування індустріального парку. Юридична особа набуває 

статусу керуючої компанії після підписання договору про створення та функціонування 

індустріального парку. Строк договору про створення та функціонування індустріального 

парку планується встановити на термін створення індустріального парку. 

Договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку  

укладається між керуючою компанією та суб’єктом господарювання, який має намір набути 

статус учасника індустріального парку. 

Земельні ділянки передаються ініціатором створення індустріального парку в оренду 

безпосередньо керуючій компанії індустріального парку для подальшого передавання у 
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суборенду учасникам відповідно до законодавства України. Керуюча компанія може 

ініціювати процес викупу земельної ділянки, на який облаштований індустріальний парк, 

згідно чинного законодавства. 

Земельні ділянки надаються учасникам для будівництва та обслуговування об’єктів 

нерухомості, необхідних для здійснення господарської діяльності. 

Інфраструктурні об’єкти на території парку влаштовуються та будуються керуючою 

компанією та передаються у власність або передаються в оренду, або передаються у спільне 

учасникам парку.  

 

Ініціатор створення зобов’язаний: 

• розробити та затвердити Концепцію; 

• обирати керуючу компанію; 

• передати керуючій компанії в оренду земельну ділянку відведену під створення 

індустріального парку;  

• здійснити облаштування індустріального парку відповідно до умов договору про 

створення та функціонування індустріального парку; 

• надати керуючій компанії та/або учасникам права на земельні ділянки, наявні об’єкти 

інженерно-транспортної інфраструктури та інші об’єкти, розміщені у межах індустріального 

парку; 

• зберігати комерційну таємницю керуючої компанії; 

• не втручатися в поточну господарську діяльність керуючої компанії та учасників; 

• розглядати пропозиції керуючої компанії щодо надання згоди на здійснення невід’ємних 

поліпшень його майна, переданого у користування керуючій компанії; 

• здійснювати контроль за дотриманням концепції індустріального парку; 

• у разі відсутності керуючої компанії щопівроку подавати уповноваженому державному 

органу звіти про результати функціонування індустріального парку; 

• при укладенні договору про створення та функціонування індустріального парку 

передбачити в його умовах використання в діяльності, пов’язаній із створенням та 

функціонуванням індустріального парку, працівників - громадян України, у тому числі 

звільнених у зв’язку з ліквідацією державного або комунального підприємства, майно якого 

надано в користування керуючій компанії. 

Ініціатор створення має також інші права та обов’язки, передбачені договором про 

створення та функціонування індустріального парку і законодавством. 

 

Керуюча компанія зобов’язана: 

• виконувати умови договору про створення та функціонування індустріального парку; 

• здійснити облаштування індустріального парку відповідно до умов договору про 

створення та функціонування індустріального парку; 

• забезпечувати виконання бізнес-плану індустріального парку; 

• залучати учасників індустріального парку та укладати з ними необхідні договори; 

• за дорученням ініціатора створення учасників одержувати дозволи та погодження в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у тому числі для здійснення 

будівництва об’єктів виробничого призначення, інших об’єктів, необхідних для здійснення 

господарської діяльності у межах індустріального парку, представляти інтереси учасників у 

відносинах з дозвільними органами, службами, підприємствами, установами та організаціями; 

• звертатися за узгодженням невід’ємних поліпшень майна, переданого ініціатором 

створення у користування керуючій компанії; 

• утримувати у належному стані передані за відповідними договорами земельну ділянку, 

інженерно-транспортну інфраструктуру та інші об’єкти, розміщені у межах індустріального 

парку, та забезпечувати належні умови їх використання; 
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• після закінчення строку, на який було укладено договір, передати земельну ділянку 

разом з об’єктами інфраструктури, що розташовані на ній, ініціатору створення, якщо інше не 

передбачено договором; 

• щопівроку подавати ініціатору створення та уповноваженому державному органу звіти 

про функціонування індустріального парку; 

• зберігати комерційну таємницю ініціатора створення. 

Керуюча компанія має також інші права та обов’язки, передбачені договором про 

створення та функціонування індустріального парку і законодавством. 

Керуюча компанія заключає договір про здійснення господарської діяльності у межах 

індустріального парку з суб’єктом господарювання, який має намір набути статус учасника 

індустріального парку. 

Істотними умовами договору про здійснення господарської діяльності у межах 

індустріального парку є: 

• види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору про здійснення 

господарської діяльності у межах індустріального парку; 

• переважне використання праці працівників - громадян України; 

• умови, обсяги та порядок створення і поліпшення 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; 

• порядок продовження і припинення договору про здійснення господарської діяльності у 

межах індустріального парку; 

• права та обов’язки сторін; 

• порядок вирішення спорів між сторонами. 

 

10. Очікувані результати функціонування індустріального 

парку 

Створення та функціонування Індустріального парку «ІнПарк Борислав» сприятиме 

розвитку міста, району та області в цілому. Зокрема, від функціонування Індустріального 

парку передбачаються наступні ефекти: 

• Розвиток індустріального та логістичного потенціалу регіону. 

• Активізація інноваційної діяльності. 

• Зростання обсягу інвестицій у регіон.  

• Збільшення надходження грошових коштів до бюджетів всіх рівнів.  

• Створення нових робочих місць для мешканців Бориславської МТГ, Дрогобицького  

• району, Львівської області, а також сусідніх адміністративно-територіальних одиниць.  

• Підвищення рівня ділової активності бізнес-середовища у Львівській області.  

• Підвищення інвестиційного, ділового та економічного іміджу Львівської області та міста 

Борислав зокрема.  

• Забезпечення реалізації державних програм щодо залучення інвестицій, підтримки 

підприємництва, соціальних програм.  

• Збільшення обсягу залучених у реальний сектор економіки інвестицій.  

• Залучення новітніх технологій виробництва товарів та послуг.  

• Розвиток міжгалузевої кооперації між учасниками індустріального парку та 

підприємствами міст Львівської та сусідніх областей, а також представниками малого та 

середнього бізнесу.  

• Підвищення соціальних стандартів життя мешканців регіону.  
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• Розвиток малого і середнього бізнесу в контексті розвитку торгівлі та сфери послуг.  

• Збільшення податкових надходжень та платежів до бюджету та державних цільових 

фондів; 

• Створення нових робочих місць, в тому числі для висококваліфікованих кадрів; 

• Підвищення рівня доходів у регіоні. 

Виходячи із здійсненного аналізу світового досвіду та тенденцій із розміщення в 

Україні працемістких виробництв автомобільної галузі, легкої промисловості та 

металообробки, індустріальний парк «ІнПарк Борислав» здатен залучити у вигляді інвестицій 

до 59 млн. дол. США та створити до 115 робочих місць на 1 Га території. Таким чином, 

очікувана загальна сума інвестицій у повний розвиток та функціонування індустріального 

парку становитиме близько 2,2 млрд грн., загальна кількість створених робочих місць – 2 300. 

Орієнтовні капіталовкладення в реалізацію облаштування інфраструктури 

індустріального парку складатимуть – 222 млн. грн. Загальний розмір капіталовкладення в 

будівництво об’єктів індустріального парку складатимуть орієнтовно – 2,2 млрд грн. 

Приклади країн, в яких функціонують індустріальні парки свідчать про те, що рівень 

заробітних плат працівників підприємств-резидентів парків є вищим за середній рівень в 

регіоні. Приміром, різниця між середньою заробітною платнею підприємств індустріальних 

парків сусідньої країни більш ніж в 2 рази перевищує середній рівень по регіону. Таким чином, 

припускається, що середня заробітна плата в індустріальному парку «ІнПарк Борислав» буде 

мінімум на 40% вищою за місцевий рівень заробітної плати та складатиме близько 13 500,00 

гривень на одного працівника. Для порівняння середня заробітна плата у 2020 році у Бориславі 

складала 9466 грн. При цьому закладаємо щорічне зростання заробітної плати в обсязі не 

менше 5%. 

Виходячи з досвіду закордонних індустріальних парків, обсяг продукції, реалізованої 

підприємствами-учасниками, може становитиме до 3 млн. дол. США на 1 Га території. Таким 

чином загальний обсяг реалізованої продукції на етапі повного освоєння приміщень 

індустріального парку може становитеме 60 млн. дол. США на рік. Беручи до уваги той факт, 

що в межах індустріального парку буде забезпечена висококласна виробнича інфраструктура, 

відповідно в ініціатора є підстави вважати, що учасниками парку будуть іноземні компанії з 

експорт-орієнтованим продуктом, тому і часка експортної виручки в загальному обсязі 

реалізованої продукції може бути не менше 20-30%. 

 

Податок на прибуток. Відповідно до діючого Закону України «Про індустріальні 

парки» до учасників індустріального парку застосовується податковий стимул у вигляді 

відсутності податку на прибуток у продовж 10 років за умови рефінансування його у 

господарській діяльності. Тому прогнозування обсягу надходжень до бюджету податку на 

прибуток учасників індустріального парку не проводиться.  

 

Податок на доходи фізичних осіб. Податок з доходів фізичних осіб (працівників 

господарюючих суб’єктів індустріального парку) здійснюється за ставкою 18%, розрахункова 

щомісячна сума податку на доходи фізичних осіб. Єдиний внесок на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування та інші збори Згідно Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. № 909-VIII для 

підприємств становить 22% від загального фонду заробітної плати, також із заробітної плати 

найманих працівників стягується військовий збір в розмірі 1,5%.  

 

Податок на додану вартість. Прогнозування обсягу надходжень до бюджету податку 

на додану вартість учасників індустріального парку не проводиться у зв’язку з неможливістю 

коректного визначення цього показника на даному етапі, оскільки не відомо чи учасники 

будуть займатися зовнішньоекономічною діяльністю, чи вони будуть працювати в режимі 

переробки, який рівень доданої вартості матиме їх діяльність. Також за умов, якщо учасники 

зможуть скористатися тими економічними стимулами, які вже є визначеними Законом 
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України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в 

Україні», то податок на додану вартість може бути відсутній в термінах згідно чинному 

законодавству. 

Припускаємо, що за 8 років після початку будівництва індустріальний парк вийде на 

проектовані потужності та кількості робочих місць. Почати будувати можна в кінці 2023 року 

після проведення необхідних підготовчих робіт. Отже прогнозовані розміри нарахованих 

податків зазначені у таблиці нижче. 

 

Таблиця 19. Прогноз сплати податків. Без врахування податку на прибуток та ПДВ. 

 
Робочі місця, створені індустріальним парком будуть генерувати 19,1 млн грн в рік 

податків до місцевого та державного бюджетів. 

Розвиток малого та середнього бізнесу  

Світовий досвід показує, що створення індустріальних парків з акцентом на переробну 

промисловість запускає в першу чергу малий і середні бізнес, який розташований в 

безпосередній близькості до індустріального парку. Одне робоче місце в індустріальному 

парку генерує від 4 до 7 робочих місць менших підприємств, які обслуговують щоденні 

потреби індустріального парку. Створення та розвиток індустріальних парків в Україні теж 

демонструє взаємозв’язок між створенням індустріального парку та розвитком малого та 

середнього бізнесу. Оскільки створення робочих місць на підприємствах, розміщених в 

індустріальному парку, сприятиме збільшенню купівельної спроможності населення, а 

відповідно до даних Держкомстату від 50% до 65% доходів домогосподарств витрачається на 

придбання товарів повсякденного вжитку, які, здебільшого, пропонуються на ринку 

суб’єктами малого та середнього бізнесу, можна зробити припущення щодо зростання доходів 

підприємств малого та середнього бізнесу, а також збільшення кількості суб’єктів малого та 

середнього бізнесу завдяки провадженню діяльності індустріального парку «ІнПарк 

Червоноград». Тобто запуск та функціонування індустріального парку в місті Борислав 

забезпечить збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів та ефективне використання 

інноваційного потенціалу підприємств виробничої сфери, а також сприятиме економічному 

розвитку і, як наслідок, підвищенню рівня життя населення.  

11. Інші відомості  

Відповідно до тендерної процедури проведеної на порталі Prozorro розробку концепції 

індустріального парку «ІнПарк Борислав» на замовлення Бориславської Міської Ради 

виконано командою ТОВ «Др.Перформ». 

Директор ТОВ ««Др.Перформ» - Білий А.Л.  

(email: a.bilyy@outlook.com, tel..: +38 068 02 344 02). 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Середня заробітна плата 13500 14175 14884 15628 16409 17230 18091 18996 19946

Кількість працівників КК 3 5 6 6 8 9 9 10 10

Кількість працівників ІП 0 100 300 600 1100 1400 1700 1950 2300

Фонд заробітної плати 486 000      1 488 375     4 554 428     9 470 530     18 181 542      24 276 790      30 918 017      37 231 877      46 074 448 

ПДФО 87 480       267 908        819 797        1 704 695     3 272 678       4 369 822       5 565 243       6 701 738       8 293 401   

Військовий збір 7 290         22 326          68 316          142 058        272 723          364 152          463 770          558 478          691 117      

ЄСВ 106 920      327 443        1 001 974     2 083 517     3 999 939       5 340 894       6 801 964       8 191 013       10 136 379 

Прогноз сплати податків 201 690      617 676        1 890 087     3 930 270     7 545 340       10 074 868      12 830 977      15 451 229      19 120 896 

mailto:a.bilyy@outlook.com

