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Із  05.09.2012 р.  наби-
рає чинності Закон України 
«Про індустріальні парки» від 
21.06.2012 р. №5018-VI (далі – 
Закон), який визначає правила 
створення та експлуатації інду-
стріальних парків, що повинно 
призвести до економічного 

розвитку, підвищення конку-
рентоспроможності терито-
рій, активізації інвестиційної 
та інноваційної діяльності, а 
також створення нових робо-
чих місць.

Згідно зі статтею 1 Закону 
індустріальний парк – це ви-
значена ініціатором створення 
індустріального парку відпо-
відно до містобудівної доку-
ментації та облаштована від-
повідною інфраструктурою 

територія, у межах якої учас-
ники індустріального пар-
ку можуть здійснювати гос-
подарську діяльність у сфері 
промислового виробництва, 
а також науково-дослідну ді-
яльність, діяльність у сфері ін-
формації і телекомунікацій на 
умовах, визначених Законом 
та договором про здійснен-
ня господарської діяльності у 
межах індустріального парку. 

Правове становлення індустріальних парків
Закон України «Про індустріальні парки» – запорука 
підвищення конкурентоспроможності територій, активізації 
інвестиційної та інноваційної діяльності
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Такі індустріальні парки є од-
ним з найпоширеніших видів 
спеціальних економічних зон 
в іноземних країнах завдяки їх 
високій ефективності.

Право на створення інду-
стріальних парків мають ор-
гани державної влади, органи 
місцевого самоврядування, які 
здійснюють право власності на 
землю і наділені повноважен-
нями розпорядження земель-
ними ділянками, а також влас-
ники чи орендарі (юридичні чи 
фізичні особи) земельних діля-
нок, які відповідають вимогам 
щодо використання їх для інду-
стріального парку.

Земельна ділянка, яку пла-
нується використовувати для 
створення та функціонування 
індустріального парку, пови-
нна належати до земель про-
мисловості, бути придатною 
до промислового використан-
ня та мати площу або сукупну 
площу суміжних земельних ді-
лянок не менше 15 гектарів та 
не більше 700 гектарів.

Для створення індустріаль-
ного парку ініціатору створення 
необхідно розробити концепцію 
відповідного індустріального 
парку та затвердити її шля-
хом прийняття відповідного 
рішення.

Рішення про створення ін-
дустріального парку прийма-
ється ініціатором створення ін-
дустріального парку, якщо він 
є власником земельної ділян-
ки, на якій планується створен-
ня індустріального парку та на 
основі рішення про погодження 
концепції індустріального пар-
ку орендодавцем земельної ді-
лянки за умови, що створення 
такого парку відповідає догово-
ру оренди, якщо земля переда-
на в оренду ініціатору створен-
ня індустріального парку.

Варто зазначити, що строк 
використання земельної ді-
лянки у межах індустріально-
го парку повинен бути не мен-
ше 30 років. 

Управління індустріальним 
парком здійснює керуюча ком-
панія, яка набула право оренди 
на землі індустріального парку 
та передає у суборенду з правом 
їх забудови учасникам індустрі-
ального парку.

Учасниками індустріального 
парку є суб’єкти господарюван-
ня будь-якої форми власності, 
зареєстровані на адміністра-
тивно-територіальній одини-
ці України, в межах якої розта-
шований індустріальний парк, 
які уклали з керуючою компа-
нією договір на здійснення гос-
подарської діяльності у межах 
індустріального парку та набу-
ли право на земельну ділянку в 
межах індустріального парку.

Рішення про створення інду-
стріального парку є підставою 
для укладення договору про 
створення та функціонування 
індустріального парку між іні-
ціатором створення та керую-
чою компанією індустріально-
го парку.

Господарська діяльність 
учасників індустріального пар-
ку здійснюватиметься на осно-
ві договору про здійснення гос-
подарської діяльності у межах 
індустріального парку між ке-
руючою компанією та відповід-
ним суб’єктом господарювання.

Індустріальні парки мають 
низку переваг: розташування 
сконцентрованого промислово-
го виробництва за межами міс-
та підвищує якість життя меш-
канців, збільшує туристичну 
привабливість населеного пунк-
ту, а також дозволяє залучати 
до роботи місцевих працівни-
ків, що, у свою чергу, зменшує 
рівень безробіття. Індустріаль-
ні парки є більш привабливими 

для іноземного інвестування за-
вдяки зменшенню податкового 
та митного тиску з боку держа-
ви. Менша собівартість вироб-
ництва збільшує конкуренто-
спроможність продукції, що є 
запорукою окупності проекту. 

Створення та функціонуван-
ня індустріальних парків зале-
жить від особливостей законо-
давства кожної окремої країни. 
На даний момент існує три мо-
делі регулювання індустріаль-
них парків:

1. Відсутнє пряме регулю-
вання, тобто діяльність пар-
ку регулюється звичайними 
нормативно-правовими акта-
ми країни щодо створення та 
діяльності господарських під-
приємств. Однак така модель 
є найменш привабливою, адже 
вона не передбачає державно-
го стимулювання.

2. Регулювання діяльності ін-
дустріальних парків на основі 
законодавства про СЕЗ.

3. Регулювання діяльності ін-
дустріальних парків на основі 
спеціально визначеного закону 
про індустріальні парки, при-
кладом чого є Закон України 
«Про індустріальні парки».

Сучасна практика виділяє 
два види земель індустріальних 
парків: «грінфілд» (greenfield) та 
«браунфілд» (brownfield). 

Індустріальний парк типу 
«грінфілд» передбачає орен-
ду/купівлю учасниками парку 

земельної ділянки без будь-якої 
забудови. Таким чином підпри-
ємства самостійно забезпечува-
тимуть забудову промислових 
площ відповідно до специфіка-
цій індустріального парку та 
власних потреб. Зазвичай та-
кий тип індустріальних парків 
є найбільш привабливим для 
великих підприємств та кор-
порацій, прикладом чого може 
служити індустріальний парк 
«Дісайд» (Уельс, Велика Брита-
нія), в якому розміщений завод 
по виробництво крил для літа-
ків компанії «Ейрбас» (Airbus). 

Індустріальні парки типу 
«браунфілд», навпаки, передба-
чають оренду/купівлю учасни-
ками парку земельної ділянки 
вже побудованих споруд (ви-
робничих, адміністративних) 
та інфраструктури. Такий вид 
парків найбільш придатний для 
невеликих підприємств, котрі 
не мають змоги самостійно 
забезпечити будівництво по-
вного комплексу споруд для 
ефективного функціонування 
виробництва.

Залежно від рівня розвитку 
індустріальних парків, політи-
ки заохочення інвестицій та рів-
ня цін на землю розрізняються 
також права учасників парків 
на користування землею. Дея-
кі парки не передбачають права 
на придбання земельних діля-
нок або ця можливість надаєть-
ся після тривалої оренди. Такий 
підхід достатньо розповсюдже-
ний на території східних країн 
(крім, наприклад, Китаю, де ра-
ніше придбання землі вимага-
лося як запорука якості продук-
ції, безпеки виробництва тощо), 

у той час як європейські інду-
стріальні парки частіше дозво-
ляють підприємствам викупати 
землю та отримують прибуток 
з надання в оренду об’єктів інф-
раструктури. Однак найпопу-
лярнішим все ще залишається 
надання земельних ділянок в 
оренду, оскільки це забезпечує 
індустріальні парки більшим, 
ніж від продажу, довготривалим 
прибутком. Для невеликих під-
приємств або підприємств, які 
планують коротко- або серед-
ньострокове знаходження в да-
ному регіоні, це є способом за-
ощадження капіталу. 

У деяких країнах, наприклад, 
Таїланді, підприємства, які по-
вністю знаходяться у власнос-
ті іноземної компанії, не мо-
жуть придбавати землю, крім 
земель індустріальних парків, у 
разі відсутності спеціального до-
зволу Ради з інвестицій Таїлан-
ду. Однак таїландські індустрі-
альні парки водночас надають 
послуги «єдиного вікна», тобто 
можливість отримати всі необ-
хідні дозволи на будівництво та 
господарську діяльність без не-
обхідності звертатися до різних 
державних органів, що суттє-
во полегшує роботу іноземно-
го підприємства.

Закон України «Про інду-
стріальні парки» передбачає 
надання державної підтримки 
функціонування індустріально-
го парку. Для цього ініціатору 
необхідно подати до уповно-
важеного державного органу, 
який створює та веде Реєстр 
індустріальних парків (за умо-
ви, що у межах індустріально-
го парку відсутній цілісний май-
новий комплекс, який дозволяє 
здійснювати виробництво про-
дукції) такі документи: 

• заяву про включення інду-
стріального парку до Реєстру ін-
дустріальних парків;

• рішення ініціатора про 
створення індустріального 
парку;

• концепцію індустріально-
го парку,

• витяг з Державного земель-
ного кадастру щодо земельної 

Правове становлення індустріальних парків
Закон України «Про індустріальні парки» – запорука підвищення 
конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності
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ТЕЛЕФОНУЙТЕ

ділянки та правовстановлюю-
чі документи на розташовані на 
ній об’єкти нерухомого майна;

• найменування керую-
чої компанії та учасників (за 
наявності).

Розгляд заяви та доданих 
до неї документів ініціатора 
створення здійснюється упо-
вноваженим державним ор-
ганом протягом 30 календар-
них днів з дня їх надходження. 
За результатами розгляду упо-
вноважений державний орган 
приймає рішення про вклю-
чення або вмотивовану відмо-
ву у включенні індустріального 
парку до Реєстру індустріальних 
парків, що не обмежує можли-
вість повторного звернення іні-
ціатора створення до уповно-
важеного державного органу 
з питання включення індустрі-
ального парку до Реєстру інду-
стріальних парків.

Державна підтримка нада-
ється ініціаторам створення, 
керуючим компаніям та учас-
никам індустріальних парків, 
включеним до Реєстру індустрі-
альних парків.

Проте, зважаючи на досвід 
роботи іноземних індустріаль-
них парків, наявність державної 
підтримки не є достатньою га-
рантією ефективності майбут-
нього проекту. Одним з осно-
вних факторів, які впливають на 
діяльність індустріального пар-
ку, є комплексне розташування 
максимально великої кількос-
ті частини виробництва на од-
ній площі, що дозволяє зменши-
ти витрати на транспортування 
матеріалів та скоротити час, не-
обхідний для повного циклу ви-
робництва. Не менш важливим 
є стратегічне розміщення ви-
робництва, наприклад, біля 
морських портів, які дозволя-
ють забезпечити перевезення 
великого обсягу продукції. Саме 
таким чином відбувалася орга-
нізація індустріальних парків 

у Великій Британії, Німеччині, 
Китаї, Росії, Чехії, Об’єднаних 
Арабських Еміратах, Словенії, 
Таїланді, США тощо, і парки, 
створені за таким принципом, 
продемонстрували суттєвий по-
зитивний вплив на підприєм-
ницьку діяльність у відповідних 
регіонах. Завдяки ним відбува-
лося залучення найкращого іно-
земного досвіду, передових тех-
нологій, проведення наукової 
діяльності. Більше того, досвід 
індустріальних парків змусив 
інші підприємства модернізу-
вати своє виробництво для за-
безпечення конкурентоспро-
можності, що також покращило 
інвестиційну та виробничу при-
вабливість країн для іноземних 
інвестицій. 

Варто зазначити, що Зако-
ном надано право здійснювати 
господарську діяльності у межах 
індустріального парку учасни-
кам, керуючій компанії та іні-
ціатору створення індустріаль-
ного парку.

З огляду на те, що ініціато-
ром створення індустріального 
парку можуть бути також орган 
державної влади та орган міс-
цевого самоврядування, ч. 2 ст. 
1 Закону щодо здійснення гос-
подарської діяльності у межах 
індустріального парку розпо-
всюджується тільки на юридич-
них або фізичних осіб – влас-
ників чи орендарів земельної 
ділянки, яка може бути вико-
ристана та пропонується ним 
для створення індустріально-
го парку, оскільки відповідно 
до ч. 1 ст. 2 та ч. 1 ст. 8 Госпо-
дарського кодексу України дер-
жава, органи державної влади 
та органи місцевого самовря-
дування не є суб’єктами госпо-
дарювання та виступають тіль-
ки як учасники відносин у сфері 
господарювання.

Вибір керуючої компанії ін-
дустріального парку, створе-
ного на землях державної чи 

комунальної власності, здій-
снює ініціатор створення та-
кого парку шляхом організації 
і проведення відкритого кон-
курсу, а якщо земельні ділянки, 
призначені для створення інду-
стріального парку, перебувають 
у приватній власності, керую-
ча компанія визначається ініці-
атором створення самостійно.

Якщо ініціатор створення є 
орендарем земельної ділянки, 
керуюча компанія такого парку 
визначається ним за погоджен-
ням з орендодавцем.

Порядок вирішення спорів 
між орендарем та орендодавцем 
щодо погодження керуючої ком-
панії Законом не передбачений.

Інститут вибору керуючої 
компанії індустріального пар-
ку передбачає проведення від-
критого конкурсу.

Так, ініціатор створення ін-
дустріального парку, зокрема, 
затверджує умови конкурсу з 
вибору керуючої компанії, утво-
рює конкурсну комісію, затвер-
джує її склад та порядок роботи, 
готує конкурсну документацію, 
публічно оголошує відкритий 
конкурс з повідомленням у за-
собах масової інформації, ви-
значає порядок сплати реєстра-
ційного внеску, розмір якого не 
може перевищувати одну ти-
сячу неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, при-
ймає рішення про допущення 
(недопущення) претендентів 

до участі у конкурсі з обґрун-
туванням причин у разі відмо-
ви тощо.

Закон також передбачає 
можливість проведення конкур-
су в разі, якщо заявка на участь 
у конкурсі надійшла лише від 
одного претендента, за умо-
ви забезпечення реалізації ви-
значених ініціатором створення 
умов конкурсу, а конкурс вва-
жатиметься таким, що відбувся.

Договір про створення та 
функціонування індустріаль-
ного парку укладається у формі 
типового договору про створен-
ня та функціонування індустрі-
ального парку, що затверджу-
ється центральним органом 
виконавчої влади, який забез-
печує формування державної 
політики у сфері інвестицій-
ної діяльності на строк в меж-
ах терміну, на який створено 
індустріальний парк між ініці-
атором створення та вибраною 
згідно з Законом юридичною 
особою, яка після підписання 
договору набуває статусу керу-
ючої компанії.

До істотних умов договору 
про створення та функціонуван-
ня індустріального парку, крім 
іншого, належить порядок та 
умови здійснення наукової ді-
яльності у межах індустріаль-
ного парку, що автоматично пе-
редбачає проведення наукової 
діяльності у межах індустріаль-
ного парку.

Хоча новий Закон про ін-
дустріальні парки досить не-
погано передбачив процедуру 
створення та діяльності інду-
стріальних парків, однак деякі 
питання залишилися відкрити-
ми. Так, згідно зі ст. 34 Закону, 
у вигляді державної підтримки, 
передбачено надання безвідсо-
ткових кредитів, цільового фі-
нансування на безповоротній 
основі та звільнення від оподат-
кування устаткування та облад-
нання для облаштування пар-
ків. Однак, як показує практика 
інших держав, для учасників та 
інвесторів достатньо важливим 
фактором є надання податкових 
пільг у вигляді зниження подат-
ку на землю, спрощена проце-
дура реєстрації та ліцензування 
нових підприємств, які бажають 
займатися господарською діяль-
ністю на території індустріаль-
ного парку. Деякі країни також 
надають пільги у вигляді змен-
шення чи виключення податків 
на прибуток та соціальні пла-
тежі, нерухомість, комунальні 
платежі тощо. Такі види держав-
ної допомоги в Законі України 
«Про індустріальні парки» не 
були передбачені.

Окремим видом державної 
допомоги є участь держави у 
створенні/заміні транспорт-
ної та інженерної інфраструк-
тури в індустріальному парку. 
Проте це є достатньо складним 
процесом, який потребує сут-
тєвих фінансових видатків, а 
тому органи державної влади 
України частіше всього не змо-
жуть самостійно виконати ро-
боти з будівництва за рахунок 
державного чи місцевого бю-
джету. Тому одним із рішень 
цього питання може бути за-
стосування державно-приват-
ного партнерства, що, з одного 
боку, зменшить вартість робіт 
для керуючих компаній, а з ін-
шого – суттєво збільшить при-
вабливість для потенційних 
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інвесторів. Оскільки окупність 
парку на етапі будівництва ба-
зової інфраструктури є невизна-
ченою, то пошук приватного 
партнера може суттєво затяг-
ти процес будівництва.

Не були також враховані зау-
важення Головного юридично-
го управління Верховної Ради 
України щодо обов’язку ініціа-
тора створення індустріально-
го парку при укладенні догово-
ру передбачити використання 
праці працівників – громадян 
України. Так, згідно з п. 8 ч. 2 
ст. 25 та п. 2 ч. 2 ст. 30 Зако-
ну передбачено, що ініціатор 
створення індустріального 
парку при укладенні догово-
ру зобов’язаний передбачити 
в його умовах використання в 
діяльності, пов’язаній зі ство-
ренням та функціонуванням ін-
дустріального парку, праці пра-
цівників – громадян України, а 
істотними умовами договору 
про здійснення господарської 
діяльності на території інду-
стріального парку є переважне 
використання праці працівни-
ків – громадян України. Таким 
чином, ініціатори створен-
ня індустріальних парків фак-
тично зобов’язуються залучати 

до роботи на об’єктах індустрі-
альних парків переважно гро-
мадян України. Такий підхід не 
враховує вимог ч. 1 ст. 26 Кон-
ституції України щодо прав іно-
земців в України та суперечить 
міжнародним зобов’язанням 
України за договорами СОТ у 
частині національного режи-
му щодо внутрішнього регу-
лювання, зокрема статті XVII 
Генеральної угоди про торгів-
лю послугами, за якою кожний 
член СОТ повинен надати по-
слугам і постачальникам послуг 
будь-якого іншого члена СОТ 
щодо всіх заходів, які стосують-
ся поставки послуг, режим не 
менш сприятливий, аніж той, 
який цей член СОТ надає таким 

же вітчизняним послугам або 
постачальникам послуг. 

Відтак порушення правил 
Генеральної угоди про торгів-
лю послугами призводить і до 
порушення положень статті 18 
Конституції України, за якими 
зовнішньополітична діяльність 
України спрямована на забез-
печення її національних інтер-
есів шляхом підтримання вза-
ємовигідного співробітництва 
з членами міжнародного спів-
товариства за загальновизна-
ними принципами і нормами 
міжнародного права.

Окремо можна виділити ч. 2 
ст. 32 Закону, яка встановлює, 
що в разі відчуження земельної 
ділянки у власність учасника 

розташовані на ній об’єкти інф-
раструктури не передаються у 
власність учасника, якщо інше 
не передбачено договором про 
створення та функціонування 
індустріального парку. Водно-
час ч. 1 ст. 377 Цивільного ко-
дексу України, ч. 1 та ч. 2 ст. 
120 Земельного кодексу Укра-
їни встановлюють, що до осо-
би, яка набула право власнос-
ті на житловий будинок (крім 
багатоквартирного), будівлю 
або споруду, переходить пра-
во власності, право користу-
вання на земельну ділянку, на 
якій вони розміщені, без зміни 
її цільового призначення в об-
сязі та на умовах, встановлених 
для попереднього землевласни-
ка (землекористувача).

Виходячи з вищевикладе-
ного, у разі відчуження об’єкта 
інфраструктури, якщо ця бу-
дівля або споруда розміщена 
на земельній ділянці, що була 
відчужена раніше іншій особі, 
до набувача переходить пра-
во власності/право користу-
вання на земельну ділянку ін-
дустріального парку, на тих 
самих умовах і в тому ж об-
сязі, що були в попереднього 
землекористувача.

Також існує можливість ви-
користання індустріальних 
парків із застосуванням ко-
рупційних схем для незаконно-
го отримання великих обсягів 
державної допомоги (цільово-
го фінансування) на безпово-
ротній основі тощо, передбаче-
них законодавством України, 
оскільки в Законі не передба-
чено обов’язок учасників ін-
дустріального парку опри-
люднювати дані щодо обсягу 
отриманої допомоги чи еко-
номічної діяльності. 

Таким чином, можна зроби-
ти висновок, що Закон України 
«Про індустріальні парки» зага-
лом відповідає вимогам сього-
дення, потребам покращення 
інвестиційного клімату Украї-
ни, збільшення обсягів вироб-
ництва та забезпечення еколо-
гічної безпеки країни. 

У зв’язку з тим, що були 
враховані всі недоліки, ви-
значені Президентом Украї-
ни, прийнятий Закон майже 
не містить протиріч чинному 
законодавству, а тому зможе 
сприяти розвитку промисло-
вого виробництва та залу-
ченню іноземних інвестицій 
до України.   

Найпопулярнішим все ще залишається надання 

земельних ділянок в оренду, оскільки це забезпечує 

індустріальні парки більшим, ніж від продажу, 

довготривалим прибутком. Для невеликих 

підприємств або підприємств, які планують коротко- 

або середньострокове знаходження в даному 

регіоні, це є способом заощадження капіталу


