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• Iндустріальний (промисловий) парк (надалі – 
індустріальний парк) – визначена ініціатором створення 
індустріального парку відповідно до містобудівної 
документації облаштована відповідною інфраструктурою 
територія, у межах якої учасники індустріального парку 
можуть здійснювати господарську діяльність у сфері 
промислового виробництва, а також науково-дослідну 
діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій 
на умовах, визначених Законом України «Про індустріальні 
парки» та договором про здійснення господарської 
діяльності у межах індустріального парку.

Вступ
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Нормативно-правове регулювання діяльності індустріальних парків
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Законодавчу основу для створення і 
функціонування індустріальних парків становлять: 
-Конституція України;
-Цивільний кодекс України;
- Господарський кодекс України;
- Земельний кодекс України;
- Податковий кодекс України;
- Митний кодекс України;
-Закон України «Про індустріальні парки»;
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Нормативно-правове регулювання діяльності індустріальних парків 
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Ініціатива щодо створення індустріального парку
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Ініціатива щодо створення індустріального парку може 
належати:
 - органу державної влади, органу місцевого 
самоврядування, який згідно з Конституцією України 
здійснює право власника на землю від імені Українського 
народу і відповідно до закону наділений повноваженнями 
розпорядження землею;
- юридичний або фізичній особі - власнику чи орендарю 
земельної ділянки, яка може бути використана та 
пропонується ним для створення індустріального парку

Ініціатива щодо створення індустріального парку
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Преференції для Індустріального парку встановлені в нормативних актах
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- Отримання фінансування на облаштування індустріального парку з 
коштів державного та місцевих бюджетів;

- Застосування звільнення від сплати мита при ввезенні на митну 
територію України певних товарів (ч. 6 статті 287 МКУ): 

• устаткування, обладнання та комплектуючі до них, матеріали, що не 
виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться 
ініціаторами створення - суб’єктами господарювання, керуючими 
компаніями індустріальних парків для облаштування індустріальних 
парків;

•  устаткування, обладнання та комплектуючі до них, що не 
виробляються в Україні та не є підакцизними товарами, які ввозяться 
учасниками індустріальних парків для здійснення господарської 
діяльності у межах індустріальних парків.

Преференції для Індустріального парку встановлені в нормативних актах ч. 1
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- Отримання фінансової підтримки облаштування індустріальних парків;

- Не залучення ініціатора створення ІП, учасників ІП та керуючої компанії 
індустріальних парків  до пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту у разі будівництва об'єктів у межах індустріальних парків;

- Керуючим компаніям та ініціаторам створення - суб'єктам господарювання 
за рахунок коштів, передбачених законом про Державний бюджет України 
на відповідний рік, надаються безвідсоткові кредити (позики), цільове 
фінансування на безповоротній основі для облаштування індустріальних 
парків;

Преференції для Індустріального парку встановлені в нормативних актах ч. 2

10 Львів | 2014



Можливості для суб'єктів господарювання приватного права в контексті ІП
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- Набуття статусу ініціатора створення індустріального парку;
- Набуття статусу керуючої компанії індустріального парку;
- Набуття статусу учасника індустріального парку.

Можливості для суб'єктів господарювання приватного права в контексті ІП
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Набуття статусу ініціатора створення індустріального парку
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Ініціатор створення індустріального парку:
-орган державної влади, орган місцевого самоврядування, 
який згідно з Конституцією України здійснює право власника 
на землю від імені Українського народу і відповідно до 
закону наділений повноваженнями розпорядження землею;
- юридична або фізична особа - власник чи орендар 
земельної ділянки, яка може бути використана та 
пропонується ним для створення індустріального парку
Ініціатор створення ІП набуває відповідного статусу з 
моменту включення ІП до Реєстру індустріальних парків.

Набуття статусу ініціатора створення індустріального парку
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Набуття статусу керуючої компанії індустріального парку
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• керуюча компанія індустріального парку – 
компанія створена згідно із законодавством 
України, юридична особа незалежно від 
організаційно-правової форми та вибрана 
відповідно до цього Закону, з якою ініціатором 
створення укладений договір про створення та 
функціонування індустріального парку

Набуття статусу керуючої компанії індустріального парку
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Набуття статусу учасника індустріального парку
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• учасник індустріального парку – суб'єкт 
господарювання будь-якої форми власності, 
зареєстрований на території адміністративно-
територіальної одиниці України, в межах якої 
розташований індустріальний парк, який згідно із 
законодавством набув право на земельну ділянку у 
межах індустріального парку та уклав з керуючою 
компанією договір про здійснення господарської 
діяльності у межах індустріального парку 
відповідно до концепції індустріального парку.

Набуття статусу учасника індустріального парку
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Дякую за увагу!
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