
Льві вський 
І ндустрі альний Парк 
Рясне 2 – як один і з 
стимуляторі в  
економі чного розвитку 
мі ста

6 червня 2014 рік, Львів, Україна

Міжнародна конференція 
Індустріальні парки: 
можливості і перспективи 
розвитку промисловості 



Сесі єю мі ської  ради Львова 
було прийнято ряд ухвал:  
q “Про створення індустріального парку у м. Львові” 

q “Про погодження місця розташування земельної ділянки та 
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для створення індустріального 
парку м. Львова у промисловій зоні “Рясне-2“, ділянка 1-1”

q “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для створення індустріального парку у м. 
Львові на вул. Т. Шевченка, промислова зона “Рясне-2“, 
ділянка 1-1 та про організацію і проведення конкурсу з вибору 
керуючої компанії індустріального парку“

Індустріальний парк “Рясне-2“ у м. Львові було 
включено у Державний Реєстр індустріальних 
(промислових) парків 07.02.2014 року. 



Мі сце розташування парку



Схематичне зображення парку



Макет і ндустрі ального парку 



Органі заці йна структура 
парку та ці льові  галузі

ДО 
20 ГА 
(80%)

5 ПІДПРИЄМСТВ  ВІД 2 ДО 4 ГА:
•Обробка та виробництво з деревини
•Видавнича справа
•Автомобілебудування
•Виробництво електричного, електронного 
та оптичного устаткування
•Транспорт та логістика 

ДО 4 
ГА

Транспортно-логістичні центри, складування 
та перевезення вантажів, митний склад тощо

ДО 1 
ГА

Адміністративно-офісні приміщення, у яких 
знаходитимуться офіс керуючої компанії, 
дослідницький центр, центр навчання 
персоналу



Роки Кількість 
інвесторів

Галузь

2014-2015 2-4 Приладобудування, 
деревообробка, металообробка

2016-2017 3-5 Приладобудування, легка та 
харчова промисловість

2018-2019 1-5 Приладобудування, 
машинобудування

І нвестиці ї  в парк

Загальна інвестиція – 100 млн. дол. США
Проектування та будівництво - 62 млн. грн.
З місцевого/державного бюджетів – до 20 млн. 
грн.



Потенці йні  керуючі  компані ї  
парку



Потенці йні  і нвестори – 
учасники парку



Промоці я проекту
•  www.investinlviv.com

•  Промоційні буклети

•  3d відео ролик

•  БД потенційних інвесторів

•  Співпраця з DTZ та PwC

•  Облаштування привабливості ділянки

•ХIII Міжнародний Львівський 
Економічний Форум 2013

•Міжнародна професійна виставка 
комерційної нерухомості та інвестицій 
MIPIM (Канни, Франція)



Пі дтримка ві д держави

q Прийняти законопроект щодо звільнення від орендної 
плати за земельну ділянку на 5 років для керуючої 
компанії індустріальним парком  (№2589 від 20.03.2013 
р.) 

q Внесення змін до ЗУ “Про індустріальні парки” щодо 
можливості надання комунальним підприємствам, що 
претендують на роль керуючої компанії, права на 
постійне користування земельною ділянкою

qВиділення фінансування у розмірі біля 20 млн. грн. з 
метою підведення інженерно-транспортної 
інфраструктури до земельної ділянки шляхом внесення 
змін до ЗУ про державний бюджет України на 2014 рік 



Очі кувані  результати у цифрах

Від 6 000 до 12 000 нових робочих 
місць

Біля 38 000 000 грн. щорічно 

2 000 000 грн. від оренди землі

Розвиток сусідніх територій  та 
найближчого житлового масиву



Переваги для мі ста,  
регі ону,  держави
q Забезпечення імпортозаміщення, збільшення 
експорту
q Розвиток науки і освіти 
q Розбудова інвестиційної та інноваційної 
інфраструктури
q Розвиток/трансфер високих технологій, ноу-хау
qСтворення нових високопродуктивних робочих 
місць
q Зменшення відпливу кваліфікованих кадрів за 
кордон, повернення трудових мігрантів
q Посилення конкурентоздатності регіональної 
економіки
q Промоція та розвиток місцевих постачальників та 
місцевих ланцюжків постачання
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