
УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Тридцята сесія V скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 8 липня 2010 року №1146
м. Ужгород

Про внесення змін до Програми створення
індустріальних парків на території Закарпатської
області на 2008-2012 роки (зі змінами від 24 квітня
2009 року, 7 травня 2010 року)

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» обласна рада в и р і ш и л а :

1.Внести зміни до Програми створення індустріальних парків на території
Закарпатської області на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 12 березня 2008 року №487 (зі змінами від 24 квітня 2009 року, 7 травня
2010 року), виклавши  розділи 1,2,4,5,6,7 у новій редакції (додаються).

2. Головному управлінню з питань європейської інтеграції, зовнішньо-
економічних зв’язків та туризму облдержадміністрації про виконання
зазначеної Програми інформувати обласну раду до 10 лютого щорічно.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Гоблика В.В. та постійну комісію обласної
ради з питань розвитку продуктивних сил, виробничої інфраструктури,
банківської діяльності та інвестицій (Качур М.В.).

Голова ради М. Кічковський



Додаток
до рішення обласної ради

від 8 липня 2010 року №1146

1. Мета і завдання Програми

Програма створення індустріальних парків на території Закарпатської
області на 2008-2012 роки та стратегія розвитку індустріальних парків
розроблені з урахуванням положень та на засадах таких документів:

Концепція створення індустріальних (промислових) парків, схвалена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року № 447-р;

Модель розвитку індустріальних парків в Україні (передбачено
проектом USAID з питань вступу України до СОТ та сприяння інвестуванню
від 27 березня 2006 року);

доручення голови облдержадміністрації від 01.12.2006 № 02-5/225.
Метою Програми є визначення перспектив та моделювання

індустріальних парків з подальшим збільшенням їх кількості на території
області.

Відповідно до Концепції створення індустріальних (промислових)
парків, що визначає механізм та послідовність дій з реалізації державної
політики у сфері створення та розвитку індустріальних (промислових) парків,
надаватимуться широкі можливості для стимулювання інвестиційно-
інноваційної діяльності в Україні.

Зокрема, на сучасному етапі перед Україною постав ряд проблем,
пов'язаних, насамперед, з уповільненням темпів економічного розвитку й
недостатньою інвестиційною активністю. Інвестиційно непривабливі
підприємства практично не мають перспектив для відновлення виробничого
потенціалу, а їх виробничі майданчики, а також території, вільні від забудови
(насамперед у регіонах з розвинутою інфраструктурою), можуть стати за умови
створення індустріальних (промислових) парків «точками регіонального
зростання».

Досвід країн Східної Європи, зокрема Угорщини, Словаччини, Чехії,
свідчить, що створення індустріальних (промислових) парків є одним із
перспективних шляхів залучення інвестицій, зокрема іноземних, в економічний
розвиток регіонів, передусім економічно відсталих. На початковій стадії
створення індустріальних (промислових) парків доцільно надавати перевагу
залученню іноземних компаній, що вже мають практичний досвід у цій справі,
а також великих вітчизняних підприємств.

Основні завдання Програми:
створення сприятливих умов для розміщення в області нових

підприємств, у тому числі іноземних;
активізація залучення в економіку зовнішніх і внутрішніх інвестицій;
збільшення до бюджетів надходжень податків, зборів (обов'язкових

платежів);
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здійснення технічного переобладнання, забезпечення збільшення
обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів;

забезпечення ефективного використання інноваційного потенціалу
підприємств, насамперед військово-промислового комплексу, а також інших
підприємств виробничої сфери;

прискорення процесів реструктуризації в окремих галузях
промисловості;

у процесі створення індустріального парку однією з основних вимог
визначити участь у ньому вітчизняних промислових підприємств, зокрема
залучення їх до будівництва комунікацій та інфраструктурних робіт.

Відповідно до Концепції, індустріальний (промисловий) парк може
створюватися на території площею до 700 гектарів, у межах якої органом
управління індустріальним (промисловим) парком формується комплекс
об'єктів виробничої інфраструктури (електро-, газо-, водопостачання,
водовідведення, телекомунікації тощо) та надання супутніх послуг (охорона,
транспортні та інші послуги) з метою залучення інвесторів для провадження
ними виробничої, науково-дослідної, іншої господарської діяльності.
Індустріальний (промисловий) парк може бути приватним, регіональним та
державним.

Для точного визначення місць розташування індустріальних парків
необхідно виконати відповідні заходи та забезпечити їх фінансування.

Формування мережі державних і регіональних індустріальних
(промислових) парків повинно здійснюватися відповідно до основних напрямів
розвитку державної і регіональної промислової політики з урахуванням
завдань, пов'язаних із розвитком міських агломерацій.

Індустріальні (промислові) парки доцільно створювати в промислових
регіонах поблизу великих міських агломерацій, але поза їх межами, крім
випадків, коли є належна інфраструктура й вільні від забудови земельні ділянки
безпосередньо в промислових зонах, а також екологічні умови, які дають змогу
створювати індустріальні (промислові) парки в межах населених пунктів. На
території індустріального (промислового) парку можуть провадитися   будь-які
види   підприємницької   діяльності,   не   заборонені законодавством,   а
оподаткування   суб'єктів   підприємницької   діяльності (інвесторів)
здійснюється відповідно до законодавства.

2. Обґрунтування доцільності створення індустріальних парків на
території області

Необхідність створення індустріальних (промислових) парків на
території Закарпатської області зумовлюють такі фактори:

розвинена транспортна мережа, територіальна спряженість з
міжнародними транспортними магістралями;

вигідне економічне та географічне положення;
наявність необхідної інфраструктури (транспортна, складська, зв'язку);
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тяжіння до наявних або перспективних центрів ділового спів-
робітництва;

наявність історично   сформованої  системи  зовнішньоторговельних
зв'язків із закордонними партнерами й бази для її розвитку.

4. Функції індустріальних (промислових) парків

Основні функції індустріальних парків повинні забезпечити реалізацію
виробництва та супровідних видів послуг і задоволення підвищених вимог
споживачів продукції, комплексність та якість обслуговування з урахуванням
принципів «усі послуги в одному місці», постачання вантажу «від дверей до
дверей, точно в термін і з мінімальними витратами». Внаслідок створення
нових робочих місць індустріальні (промислові) парки сприятимуть також
зростанню зайнятості населення області.

З метою реалізації Концепції створення індустріальних (промислових)
парків, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня
2006 року № 447-р., яка визначає засади створення та розвитку індустріальних
(промислових) парків, необхідно вжити заходів, спрямованих на:

розроблення нормативно-правової бази з питань створення та
функціонування індустріальних (промислових) парків;

внесення змін до актів законодавства з метою запровадження
спрощеного порядку надання земельних ділянок органам управління
індустріальними (промисловими) парками і особливостей реєстрації таких
органів та інвесторів;

визначення механізму стимулювання залучення коштів, включаючи
залучення міжнародної технічної допомоги, для реалізації інвестиційних
проектів створення індустріальних (промислових) парків.

5. Заходи щодо виконання Програми створення індустріальних
парків на території області на 2010 рік

№
з/п Зміст заходів Відповідальні за

виконання
Терміни

виконання

Обсяг фінансування за
рахунок обласного

бюджету,
тис. грн

1. Включення територій під
індустріальні парки в Схему
забудови території
Закарпатської області:
- виготовлення планово-
картографічних матеріалів на
паперових та електронних
носіях згідно з вимогами
розробника Схеми –
Українського інституту
«Діпромісто» (м.Київ);

- передача виготовлених
матеріалів, захист та участь у
роботі інженерно-планувального
відділу інституту із включення

Головне управління
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних
зв’язків та туризму
облдержадміністрації
спільно з Закарпатським
обласним агентством із
залучення інвестицій та
господарського розвитку
територій

2010 рік 30,0
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індустріальних парків у схему
планування територій області з
виїздами спеціалістів у м.Київ.

2. Погодження місць
розташування індустріальних
парків:
- збір матеріалів погодження
місць розташування
індустріальних парків
відповідно до вимог чинного
законодавства з виїздом
спеціалістів у райони та
населені пункти;
- замовлення та виготовлення
необхідних висновків,
викопіювань з планово-
картографічної, земельної
документації;

- виконання робіт із оформлення
матеріалів погодження
розміщення індустріальних
парків.

Головне управління
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних
зв’язків та туризму
облдержадміністрації
спільно з Закарпатським
обласним агентством із
залучення інвестицій та
господарського розвитку
територій 2010 рік 20,0

3. Підготовка документації
землеустрою окремого
індустріального парку
(топозйомка, детальне
ґрунтове обстеження,
підготовка планово-
картографічних матеріалів)

Головне управління
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних
зв’язків та туризму
облдержадміністрації
спільно з Закарпатським
обласним агентством із
залучення інвестицій та
господарського розвитку
територій

2010 рік 80,0

4. Розробка техніко-економічного
обґрунтування створення
окремого індустріального
парку

Головне управління
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних
зв’язків та туризму
облдержадміністрації
спільно з Закарпатським
обласним агентством із
залучення інвестицій та
господарського розвитку
територій

2010 рік 95,0

РАЗОМ: 225,0

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми створення
індустріальних парків на території області на 2010 рік забезпечується за
рахунок коштів обласного бюджету (225,0 тис.грн).

Фінансування заходів Програми на наступні роки (2011-212) допускає
залучення коштів інвесторів та міжнародної технічної допомоги.
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7. Перспективи розвитку індустріальних (промислових)
парків

Внаслідок реалізації заходів Програми щодо створення індустріальних
(промислових) парків відбуватиметься поліпшення інвестиційного клімату
області та значне зростання її інвестиційного потенціалу. Продовжиться
позитивна тенденція збільшення обсягів залучення в економіку області прямих
іноземних інвестицій, що, безумовно, вплине на створення додаткових робочих
місць, трансфер технологій, інновацій, сучасного менеджменту.

Основні обсяги іноземних інвестицій будуть направлені в ті галузі, які
мають найкращу перспективу розвитку в області та можуть забезпечити високу
ефективність інвестицій. Найбільшу перспективу має розвиток
автомобілебудування та електроніки, оскільки є зацікавленість інвесторів цим
напрямком. Окрім того, є перспективним розбудова транспортно-логістичного
центру як структурної ланки інноваційного кластеру та промислово-
індустріального парку з орієнтацією на фармацевтичну галузь та медичну
індустрію у с. Дяково Виноградівського району.


