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Що ми робимо для 
бізнес-інтерграції?  



 Аналог кращих світових взірців

Високотехнологічна територія 
машинобудування

Індустріальний парк “Соломоново” 



Девелоперська формула 



Місце розташування

Місце розташування

Місце розташування



Переваги локалізації

2 км



Переваги локалізації

40 км М-3

Будапешт         Відень             Прага              Братислава              Трієст           Салоніки



Переваги локалізації

2 км



Переваги локалізації

4 залізничні 
колії 



Локалізація парку



Яким ресурсом володіємо?



І етап – 25,2 га
Повномасштабне 
виробництво автомобілів 

ІІ етап – 41 га 
Виробництво 
автокомпонентів 

План розвитку на території 66,2 га  



Виробнича зона

Структура парку 



Готовність 70%

Перший етап 

Завершено будівництво 
інженерно-транспортної 
інфраструктури 



Розпочато будівництво 
перших об’єктів
 

Другий етап

Спроектовані 
об’єкти інженерно - транспортної інфраструктури

пожежне депо 
понижуюча трансформаторна 
електростанція



Яка наша ідея?





Дякую за увагу!



~ 1200 автокомпонентів





Наша місія

Інвестиції   Інновації  



Інновації 

Центр створення 
вітчизняних технологій 













Результати



100 тис. автомобілів в рік 
експортні можливості



6000 робочих місць



700 млн.дол.США прямих 
іноземних інвестицій



Всесвітньо відомі бренди  
з виробництва автокомплектуючих 



Залучення потужного гравця світового 
автопрому

Автомобільний концерн, який змінює 
країни (Словаччина, Чехія, Росія)

Розміщення виробництв концерну активізує 
прихід інших світових автогігантів

Пул із більше 40 постачальників
автокомплектуючих
  



Перший  автомобільний кластер в 
Україні 

Учасники індустріального парку 
«Соломоново»

Вітчизняні виробники, котрі пройдуть 
сертифікацію на відповідність 
міжнародним стандартам

ТНК, котрі вже працюють
 в Україні



Формула нашого успіху  



Форми співпраці з учасниками

Увесь спектр інжинірингових 
та консалтингових послуг

БУДІВНИЦТВО 
ОБ’ЄКТІВ ПІД 

ЗАМОВЛЕННЯ 

ПРОДАЖА ІНЖЕНЕРНО-
ПІДГОТОВАНИХ

ДІЛЯНОК

ОРЕНДА НЕРУХОМОСТІ
З НАСТУПНИМ 
ПРОДАЖЕМ 

СТВОРЕННЯ 
СПІЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА
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Дякую за увагу!



Ø  Звільнення від сплати митних зборів (мита 3-5% та ПДВ 20%) з імпорту 
устаткування, обладнання та комплектуючих до них, а також матеріалів, які 
не виробляються в Україні та ввозяться для здійснення господарської 
діяльності у межах індустріального парку

       
Ø Можливість використання вивільнених таким чином коштів для виробничої 

діяльності на території індустріального парку, а також погашення кредитів 
чи виконання інших фінансових зобов’язань

Ø Звільнення від пайового внеску в розвиток інфраструктури населеного 
пункту у випадку спорудження об’єктів на території індустріального парку 
(від 2 до 10 % від кошторисної вартості)

Ø Закріплення на законодавчому рівні стабільності статусу учасника при 
можливих змінах в управлінні парком

Преференції для резидентів 
індустріального парку  



Послуги керуючої компанії

Ø  Надання виробничих, логістичних, адміністративних площ (оформлення в 
оренду або приватну власність)

Ø  Підключення до інженерних мереж та комунікацій 

Ø  Супровід проектів на етапі отримання дозвільних документів на 
оформлення землі та будівництво 

Ø  Послуги бізнес-центру 

Ø  Обслуговування об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури

Ø  Транспортні та логістичні послуги

Ø  Охорона приміщень і території

Ø  Забезпечення пожежної безпеки  

Ø  Послуги побутових служб (клінінг, утилізація відходів тощо) 
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