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Вступ
У сучасному світі індикатором конкурентоспроможності є інвестиції, особливо
це стосується зовнішніх інвестицій. Вони не лише забезпечують нові робочі місця, але
й приносять з собою нові навички менеджменту, інновації та технології, нові можливості для бізнесу місцевих малих і середніх підприємств. Ця сфера характеризується
високим рівнем конкуренції між країнами, регіонами, містами, які пропонують усі можливі
заохочення для приваблення інвесторів. Це є тривалий процес, але його необхідно
починати.
Одним із стратегічних напрямів інвестування міська влада м.Бурштина вважає
створення в місті індустріального парку. Концепція індустріального парку «Бурштин»
(територія Івано-Франківської області) є базовим документом для реалізації стратегії
розвитку території міста, що відображає ключові напрямки, параметри і умови створення та
функціонування парку в перспективі.
Місто Бурштин відноситься до категорії міст з моно-залежною економікою. Основою
економіки – є Бурштинська ТЕС, найбільша в Західній Україні теплова електростанція та
найбільше промислове підприємство Івано-Франківської області. Промисловість відіграє
провідну роль у формуванні економічного профілю та розвитку громади. Малий бізнес
міста в основному працює у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг для
населення, зайнятого, як правило, на великому підприємстві. Працездатне населення
прагне влаштуватись на роботу на дане підприємство і мало використовує свій потенціал
для підприємництва.
Звичайно, в умовах сьогоднішнього економічного стану країни це є хороша
ситуація для міста та його мешканців, коли місто має хоча би одного крупного
виробника, який виготовляє продукцію на експорт, забезпечує значно вищі від середніх
в Україні заробітні плати, вищу ніж в інших містах зайнятість та суттєві надходження в
бюджет. Разом з тим, залежність міста від одного великого моно утворюючого підприємства, супроводжується негативними тенденціями та ризиками, загрожує його сталості та
розвитку.
В місті практично немає виробничих підприємств, конкурентоспроможність міста –
низька. Місто потребує диверсифікації бізнесу та економіки, залучення в місто кількох
потужних стратегічних підприємств, бажано високотехнологічних підприємств, які
принесуть місту нові робочі місця з високим рівнем менеджменту, продуктивністю праці та
високим рівнем доходів.
Створення умов для діяльності таких підприємств - це покращення бізнес клімату,
який потягне за собою можливості для розвитку і дасть поштовх до формування
повноцінного середнього класу, підвищення рівня життя в регіоні в цілому.
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1. Назва індустріального парку: з огляду на місце розміщення земельної ділянки
для індустріального парку пропонується назва:
українською мовою - Індустріальний парк "Бурштин"
англійською мовою - Industrial Park "Burshtyn".
2. Ініціатор створення індустріального парку: Бурштинська міська рада.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про індустріальні парки»: «Право на створення
індустріальних парків на землях державної і комунальної власності мають органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, які згідно з Конституцією України
здійснюють право власника на землю від імені Українського народу і відповідно до закону
наділені повноваженнями розпорядження земельними ділянками…».
Бурштинська міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що
представляє територіальну громаду м. Бурштин і с.Вигівка та здійснює від її імені і в її
інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією,
Законами України.
1. Бурштинська міська рада - орган місцевого самоврядування.
2. Поштова адреса:
77111, Україна, Івано-Франківська область, м. Бурштин, вул.
Січових Стрільців, 4 тел. (03438) 44-936, тел/факс (03438) 46-260.
3. Електронна адреса: br-mrada@ukr.net
4. Офіційний сайт:
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/
5. Населення:
15,7 тис. чол. (проект добровільного об’єднання Бурштинської
об’єднаної територіальної громади – 29,0 тис. чол.)
Індустріальний парк створюється на засадах державно-приватного партнерства.
Компанія ДТЕК виступає основним партнером і донором розробки індустріального парку
«Бурштин». У даній концепції наведені результати звіту про дослідження перспектив
створення Індустріального парку у м.Бурштин Івано-Франківської області, який був
проведений групою консультантів Асоціації «ПроІнвест» на замовлення компанії ДТЕК в
рамках Стратегії соціального партнерства ДТЕК та міста Бурштина.
Метою дослідження є забезпечення ініціаторів проекту найбільш повною та
достовірною інформацією про можливості та доцільності створення індустріального парку
на земельній ділянці, а також концептуальне планування та дизайн з розрахунком
фінансових витрат необхідних для облаштування індустріального парку. Розрахунки
вартості підключення інженерних мереж проведені на основі даних відповідних служб міста,
до компетенції яких відносяться питання водо-, газо- та електропостачання, а також
водовідведення.
3. Мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального
парку:
Метою створення індустріального парку є залучення інвестицій в економіку міста,
забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку промислових підприємств,
покращення інвестиційного іміджу міста, забезпечення економічного розвитку та
підвищення конкурентоспроможності території, створення нових робочих місць, збільшення
надходжень до міського та державного бюджетів, розвитку сучасної виробничої та ринкової
інфраструктури.
Основним завданням будівництва індустріального парку в місті Бурштин є
створення сприятливих умов для залучення прямих інвестицій в Бурштин ІваноФранківської області та стимулювання економічного розвитку міста і регіону в цілому.
Функціональне призначення - створення індустріального парку «Бурштин»
дозволить сконцентрувати промислове виробництво на обмежених площах за межами
житлових, історико-культурних та рекреаційних територій міста, який включає детальну
забудову відведеної земельної ділянки через будівництво сучасного високотехнологічного
екологічно чистого промислового підприємства та з облаштуванням сучасного виробничо-
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промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною
складськими та адміністративними приміщеннями.

інфраструктурою,

Територіальний комплекс передбачуваного індустріального парку можна
представити як результат взаємодії підсистем: соціальної, економічної, екологічної та
просторової. Практика показує, що реструктуризація підприємств через створення
індустріальних (промислових ) парків є найбільш ефективною формою їхнього розвитку.
У той самий час, на формування технопаркових конструкцій суттєво впливає рівень
забезпечення екологічної безпеки, яка дозволяє відтворення природно-ресурсного
потенціалу регіону та попередження техногенних ситуацій.
Для тoгo, щoб мiсiя пiдприємства була реалiзoвана, oскiльки екoлoгiчнi фактopи
впливають на фiнансoвi пoказники підприємства, необхідно дотримуватись екoлoгiчнoї
пoлiтики, безпосередньо напpавленої на oхopoну та збеpеження дoвкiлля:
- дотримання еколого-економічних норм та нормативів;
- забезпечення екологічних стандартів;
- ефективне екологічне позиціонування технопаркових конструкцій;
- раціональне та еколого-інноваційне природокористування.
Пріоритетними напрямами діяльності для визначення функціонального
призначення індустріального парку «Бурштин» вважається легка, харчова,
деревообробна та автомобілебудівна промисловість. Перелік галузей може бути
доповнений, або належним чином скорегований, відповідно до актуальних потреб
громади.
Івано-Франківщину можна вважати однією з промислово розвинених областей в
регіоні і очевидно, що її подальший розвиток пов'язаний з відновленням виробництва в
традиційних галузях спеціалізації: нафтохімії, машинобудуванні, лісопереробці, харчовій
промисловості. Широкі перспективи для розвитку мають галузі харчової та легкої
промисловості, що спеціалізуються на місцевих сільськогосподарських ресурсах. Важливим
напрямом стає експорт переробленої лісової сировини і продаж її на внутрішньому ринку.
На території індустріального парку не можуть бути розміщені підприємства, що
можуть бути шкідливими для довкілля, значною мірою забруднюють повітря та/або
завдають іншої шкоди екології регіону (підприємства хімічної, металургійної, важкої
промисловості, тощо).
Зaсoбaми дoсягнення ефективнoстi прирoдooхoрoнних захoдiв є : вдoскoнaлення
технoлoгiй вирoбництвa, мoдернiзацiя зaстарілих вирoбництв, впрoвaдження
ресурсозберігаючих технoлoгiй, використання екoлoгiчнo чистих мaтерiалiв для
вирoбництвa прoдукцiї.
4. Місце розташування та розмір земельної ділянки:
Земельна ділянка для створення індустріального парку «Бурштин» знаходиться на
Заході України у межах міста Бурштина Івано-Франківської області у північній частині в
промисловій зоні (урочище «Пасовище). Івано-Франківська область входить у Карпатський
економічний район, що посилює її суспільно-економічні звя'зки і має велике значення для
технічної реконструкції промисловості та господарського освоєння території.
Бурштин - інвестиційно-приваблива територія, з розвинутою інфраструктурою і
достатньою кількістю кваліфікованої робочої сили. Площа міста становить 32,71 кв. км.
Кількість населення – 15649 осіб (станом на 01.01.2016 року) , із них економічно-активне –
15530 осіб. Загальна кількість жителів в радіусі 30 км навколо ділянки – 60,7 тис.осіб, з них
працездатного віку - 41,6 тис.осіб. В місті працюють 89 підприємств малого бізнесу та 438
суб'єктів підприємницької діяльності різних галузей, 12 закладів освіти.
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Ділянка розташована вздовж автомобільної траси Н 09 «Мукачеве-Івано-ФранківськРогатин-Львів» на відстані 91 км від м. Львів та 44 км від адміністративного центру м. ІваноФранківськ. Автошлях загальною довжиною 422 км проходить територією Львівської, ІваноФранківської та Закарпатської областей та сполучає місто з відомими курортними зонами
Карпат в т.ч. з туристичним комплексом «Буковель».
На відстані 4 км на південь від міста Бурштин проходить залізниця Львів – Рахів та
розміщена залізнична станція ІІ класу «Бурштин», через яку здійснюються, як
пасажирські так і вантажні перевезення. Залізниця сполучає місто Бурштин з
обласними центрами – м. Львів та м. Івано-Франківськ, столицею України – м. Київ, з
найбільшими районними центрами області, а також з основними рекреаційно-відпочинковими центрами українських Карпат: м. Яремче, смт. Ворохта, с. Ясиня, м. Рахів.
Земельна ділянка відведена у власність за територіальною громадою міста
Бурштина в особі Бурштинської міської ради з кадастровим номером 2621210300:01:006
:0072. Майданчик індустріального парку – це землі корисною площею близько 32,4535 га,
що мають промислове та комунальне призначення згідно з генпланом міста. Цільове
призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Ділянка для створення індустріального парку не забруднена, має рівнинний
характер, вільна від забудов. Для цільових інвесторів (потенційних учасників парку)
земельні ділянки пропонуватимуться на умовах довгострокової оренди або придбання
прав на землю у власність.

Загальний вид ділянки
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Розташування ділянки (географічне)
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Розташування ділянки на мапі міста Бурштин

7

Викопіювання генплану міста Бурштин
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Автомобільні шляхи
Ділянка індустріального парку «Бурштин» з західної сторони обмежена автострадою
Н 09 – автомобільна дорога на території України національного значення Мукачево-ІваноФранківськ-Рогатин-Львів проходить по території Львівської та Івано-Франківсьої областей
через м. Бурштин. Загальна довжина складає 422 км (з під'їздами - 429.7 км). Ділянка
знаходиться на 328 км вказаної траси.
Відрізок автодороги Н 09 Львів - Бурштин - Івано-Франківськ реконструйований у
2015 році, знаходиться в хорошу стані. У межах фасадної частини ділянки транспортні
розв'язки та облаштуванні заїзди-виїзди відсутні. Приєднання до траси повинні містити
смуги гальмування і смуги розгону для безпечної організації руху транзитного
автотранспорту.
Залізничні шляхи
Бурштин – вантажопасажирська залізнична станція Львівської залізниці. Станція
розташована на лінії Львів - Івано-Франківськ на відстані 44 км від Івано-Франківська.
Об'єми перевезень по станції відповідають 30% рівня максимальної завантаженості.
Термінали для обробки морських контейнерів та сипучих вантажів на станції відсутні.
Найближчий термінал для вивантаження вагонів типу «хоппер» для насипних вантажів
знаходиться на Бурштинській ТЕС, що має власну залізничну гілку. Специфіка цього
залізничного відгалуження полягає в його вузькопрофільному використанні лише для
вивантаження вугілля для власних потреб Бурштинської ТЕС. Тому можливість
використання діючої ділянки залізниці, а також потенційна можливість будівництва окремої
гілки залізниці на ділянку індустріально парку відсутня.
5. Строк, на який створюється індустріальний парк
Індустріальний парк створюється строком на 30 років, з моменту реєстрації
уповноваженим Державним органом, з можливістю продовження строку відповідно до
потреб ініціатора створення, керуючої компанії та учасників індустріального парку.
6. Вимоги до учасників індустріального парку:
• створення юридичної особи на території міста Бурштин (з метою справляння податків з
підприємницької діяльності до місцевого бюджету);
• укладення в установленому чинним законодавством порядку між учасниками та
керуючою компанією індустріального парку угоди про передачу у володіння та
користування земельної ділянки (суборенду) з правом її забудови в межах
індустріального парку;
• виконання умов договору з керуючою компанією індустріального парку договору про
здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно до
статті 30 Закону України «Про індустріальні парки»;
• переважне використання праці працівників – громадян України, жителів м. Бурштина та
прилеглих районів;
• безпосереднє виконання своїх інвестиційних зобов’язань учасником (учасник не
має права передавати третім особам свої права та/або обов’язки за договором °про
здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку;
• використання земельних ділянок повинно відповідати санітарно-епідеміологічним та
екологічним вимогам із дотриманням вимог діючого господарського, податкового,
трудового, екологічного законодавства України;
• дотримання вимог містобудівного обґрунтування, забезпечення нормативних санітарнозахисних зон;
• виконання комплексного благоустрою території.
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7. Інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо,
а також про необхідну транспортну інфраструктуру та план забезпечення
відповідними ресурсами індустріального парку.
Оскільки вказана земельна ділянка передбачається для розвитку індустріального
парку інвестором, то конкретний перелік об'єктів, що будуть на них розташовані, залежить
від намірів майбутнього інвестора, тому планування та попередні розрахунки орієнтовних
показників щодо потреби в енергоносіях можливі тільки в разі визначення профілю
зайнятості інвестором та наявності бізнес-плану інвестора.

Викопіювання генплану з нанесенням автодоріг та залізниці (ст. Бурштин)
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7.1. Газопостачання – об'єкти, мережі та об'єми
Припускається, що всі виробничі потужності не мають особливих або високих потреб у газі.
Розрахунок потреб газу для етапу 1 (сільськогосподарське машинобудування, виробництво
будівельних матеріалів, електронна промисловість, комбінована логістика):
Q max = площа етапу 1 (Га) х 80 (середнє відносне споживання в куб. м/год) = 15.0 х 80 =
1 200 куб. м/год
Q рік = 1 200 х 8 х 260 (робочих днів) = 2 496 000 куб. м/рік
Q сумарне = 2 496 000 х 1.3 = 3 244 800 куб. м/рік
Розрахунок потреб газу для етапу 2 (виробництво будівельних матеріалів, деревообробка,
виробництво меблів)
Q max = площа етапу 1 (Га) х 80 (середнє відносне споживання в куб. м/год) = 10.0 х 80 =
800 куб. м/год
Q рік = 800 х 8 х 260 (робочих днів) = 1 664 000 куб. м/рік
Q сумарне = 1 664 000 х 1.3 = 2 163 200 куб. м/рік
Загальна потреба газу для двох етапів становить Q заг. = 5 408 000 куб. м/рік
У відповідності до наведеного розрахунку, а також на підставі даних, отриманих при
обстеженні ділянки промислового парку, для безперебійного газопостачання підприємств
необхідне проектування, будівництво наступних об’єктів та виконання робіт:
- приєднання до газопроводу середнього тиску на ГРП 109;
- влаштування підземного переходу (прокол) газопроводу під полотном існуючої траси
Н 09 «Мукачево-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів»;
- будівництво газопроводу середнього тиску загальною довжиною 250 м від ГРП 109
до проектованого газорозподільного пункту на території індустріального парка;
- будівництво газорозподільного пункту продуктивністю 3 000 куб.м/год;
- будівництво внутрішніх газопроводів низького тиску загальною довжиною 1 000 м.
Вартість
проектування,
тис. грн.

Вартість
будівництва,
тис. грн.

Загальна
вартість,
тис. грн.

№

Найменування робіт

1.

Приєднання до газопроводу
середнього тиску

7-10

25-30

32-39

2.

Влаштування підземного переходу
(прокол) газопроводу під полотном
траси
Газопровід середнього тиску
загальною довжиною 250 м

10-12

90-120

100-132

25-30

200-250

225-280

4.

Газорозподільний пункт
продуктивністю 3 000 куб. м/год

25-35

800-950

825-985

5.

Газопровід низького тиску загальною
довжиною 1 000 м

60-90

500-700

560-790

127-177

1615-2050

1742-2226

3.

ВСЬОГО
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7.2. Електропостачання – об'єкти, мережі та об'єми
Розрахунок потреб електроенергії для етапу 1 (сільськогосподарське машинобудування,
виробництво будівельних матеріалів, електронна промисловість, комбінована логістика):
Q max = площа етапу 1 (Га) х 120 (середнє відносне споживання в кВт/Га) = 15.0 х 120 =
1 500 кВт
Розрахунок потреб електроенергії для етапу 2 (виробництво будівельних матеріалів,
деревообробка, виробництво меблів):
Q max = площа етапу 1 (Га) х 120 (середнє відносне споживання в кВт/Га) = 10.0 х 120 =
1 200 кВт
Q заг. = (1 500 + 1 200) х 1.4 = 3 780 кВт = 3.78 МВт
Загальна потреба в електроенергії складає не менше 3.78 МВт.
Оптимальною точкою приєднання до електропостачання є двоколова повітряна лінія
електропередач ПЛ 35 кВ, що проходить на відстані 2.5 км від західної межі ділянки
індустріального парку. Враховуючи всі фактори та передумови для розвитку
інфраструктури, пропонується приєднатись до лінії ПЛ 35 кВ, збудувати двоколову
повітряну високовольтну лінію 35 кВ від існуючої до ділянки промислового парка, що
живить підстанцію 35/10 кВ потужністю 5 МВт, а також технологічну підстанцію 10/0.4 кВ
потужністю 630 кВт, прокласти внутрішні мережі напругою 10 кВ до кожного споживача.
Кожний окремий споживач для власних потреб, в залежності від реальних
потужностей матиме змогу змонтувати на належній йому земельній ділянці
трансформаторну підстанцію необхідної потужності. Електроенергію для забезпечення
будівельного майданчика кожний споживач матиме змогу отримати від технологічної
підстанції 10/0.4 кВт. Трансформаторна підстанція 35/10 кВ забезпечуватиме
електропостачання всіх промислових споживачів, а також живитиме технологічну
підстанцію 10/0.4 кВ потужністю 630 кВт. Потужність трансформаторної підстанції 35/10 кВ
повинна становити з урахуванням коефіцієнта пікового навантаження та коефіцієнтів
середнього завантаження не менше 4.0 МВт, відповідно слід передбачити використання
двох трансформаторів потужністю 2.5 МВт, один з яких забезпечуватиме функціонування
на першому етапі заповнення промислового парка, а другий – наступний етап.
Кожний із споживачів буде приєднаний індивідуально до виділеного розподільчого
пристрою з персональним обліком спожитої електроенергії. Всього повинно бути
змонтовано 8 (вісім) розподільчих пристроїв – по одному на кожного споживача, один для
забезпечення технологічної підстанції 630 кВт, один – резервний.
Технологічна підстанція 10/0.4 кВ потужністю 630 кВт буде використовуватись для
електрозабезпечення дільниць, а саме: водопостачання та водоочистки, насосної станції
артезіанських свердловин, насосів пожежогасіння, засобів телекомунікації, систем
загального та аварійного освітлення, систем охорони, відео нагляду, тощо.
У відповідності до наведеного розрахунку, а також на підставі даних, отриманих в
результаті обстеження ділянки, для безперебійного електропостачання підприємств
необхідно проектування та будівництво наступних об’єктів і виконання робіт:
- приєднання до лінії електропередач ПЛ 35 кВ;
- будівництво двоколової повітряної лінії електропередач ПЛ 35 кВ довжиною 3 км від
точки приєднання до проектованої трансформаторної підстанції 35/10 кВ з
влаштуванням переходу через трасу Н 09 «Мукачево-Івано-Франківськ-РогатинЛьвів»;
- будівництво трансформаторної підстанції 35\10 кВ загальною потужністю до 5 МВт, з
двома трансформаторами потужністю 2.5 МВт кожен;
- будівництво розподільчих пристроїв РП 10 кВ у кількості вісім одиниць;
- будівництво технологічної підстанції 10/0.4 кВ потужністю 630 кВт;
- будівництво внутрішніх мереж 10кВ довжиною 1000 м.
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Витрати на проектування та будівництво об’єктів електрозабезпечення наведені в таблиці
Вартість
проектування,
тис. грн.

Вартість
будівництва,
тис. грн.

Загальна
вартість,
тис. грн.

№

Найменування робіт

1.

Приєднання до лінії електропередач ПЛ
35 кВ

10-12

35-50

45-62

2.

Двоколова повітряна лінія
електропередач ПЛ 35 кВ довжиною 3 км
з переходом автотраси

80-90

2500-3000

2580-3090

3.

Трансформаторна підстанція 35/10 кВт
загальною потужністю 5 МВт з двома
силовими трансформаторами
потужністю 2,5 МВт кожен

350-500

8000-10000

8350-10500

4.

Розподільчий пристрій РП 10 кВ у
кількості 8 одиниць

30-60

150-200

180-260

5.

Технологічна підстанція 10/0,4кВ
потужністю 630 кВт

20-30

200-250

220-280

6.

Внутрішні мережі 10кВ довжиною 1000 м

20-25

150-200

170-225

510- 717

11035-13700

11545-14417

ВСЬОГО

Фото Підстанції 35 кВ (2 шт.)
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7.3. Водопостачання – об'єкти, мережі та об'єми
Розрахунок потреб питної води для етапу 1 (сільськогосподарське машинобудування,
виробництво будівельних матеріалів, електронна промисловість, комбінована логістика):
Q max = площа етапу 1 (Га) х 1.0 л/с (середнє відносне споживання для «напівсухих»
ділянок) = 15.0 х 1.0 = 15.0 л/с
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Розрахунок потреб питної води для етапу 2 (виробництво будівельних матеріалів,
деревообробка, виробництво меблів):
Q max = площа етапу 1 (Га) х 1.0 л/с (середнє відносне споживання для «напівсухих»
ділянок) = 10.0 х 1.0 = 10.0 л/с
Q заг. = (15 + 10) х 1.3 = 32.5 л/с
Середньодобове споживання води становитиме:
Q сер. = 32.5 л/с х 3600 с х 12 год = 1404000 л = 1400 куб. м/ доба
Розрахунок потреб води для пожежогасіння
Витрата води на зовнішнє пожежогасіння виробничих приміщень І та ІІ ступенів
вогнестійкості при об’ємах будівель від 50 до 200 тис. куб. м складає 30 л/с.
Загальне споживання води перевищує потреби у витратах води на пожежогасіння, тому у
випадку нештатної ситуації існуючі мережі повністю забезпечать потреби МНС.
Витрати на проектування і будівництво об’єктів водопостачання наведені в таблиці

№

Найменування робіт

1.

Будівництво водопроводу загальною
довжиною 500 м, діаметром труби
315 мм

85-107

870-1040

955-1147

ВСЬОГО

85-107

870-1040

955-1147

Вартість
Вартість
Загальна
проектування, будівництва, вартість,
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

7.4. Телекомунікації – об'єкти, мережі та об'єми
На основі даних, отриманих в результаті обстеження ділянки промислового парка, для
забезпечення підприємств засобами телекомунікації необхідно проектування, будівництво
та виконання робіт:
- оптоволоконний кабель довжиною 4 км від ділянки промислового парка до вузла
«Укртелеком» з індивідуальними абонентськими шлюзами для кожного споживача
послуг.
Витрати на проектування і будівництво об’єктів телекомунікації наведені в таблиці

№

Найменування робіт

Вартість
Вартість
Загальна
проектування, будівництва, вартість,
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

1.

Оптоволоконний кабель довжиною 4
км з індивідуальними абонентськими
шлюзами

35-40

250-300

285-340

ВСЬОГО

35-40

250-300

285-340
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7.5. Каналізація та водоочистка – об'єкти, мережі та об'єми
Розрахунок об’ємів стічних вод для етапу 1 (сільськогосподарське машинобудування,
виробництво будівельних матеріалів, електронна промисловість, комбінована логістика):
Q max = площа етапу 1 (Га) х 1.0 л/с (середнє відносне споживання для «напівсухих»
ділянок) = 15.0 х 1.0 = 15.0 л/с
Розрахунок об’ємів стічних вод для етапу 2 (виробництво будівельних матеріалів,
деревообробка, виробництво меблів)
Q max = площа етапу 1 (Га) х 1.0 л/с (середнє відносне споживання для «напівсухих»
ділянок) = 10.0 х 1.0 = 10.0 л/с
Q заг. = (15 + 10) х 0.5 = 12.5 л/с
Загальний щоденний об’єм стічних вод становитиме близько 1000 куб. м. Вказаний
об’єм не враховує промислових стоків, в зв’язку з їх відсутністю на підприємствах
індустріального парку. Для функціонування системи очистки і скидання стічних вод з
системою самотічної вторинної каналізації від кожного джерела до магістрального
трубопроводу. Після очистки, здійсненої на станції, умовно чиста вода буде поступати до
трубопроводу, що приєднається до системи міської каналізації в існуючій КНС. У разі
скидання забрудненої промисловими відходами води на території індустріального парку чи
власної ділянки, такий учасник повинен встановити спеціальні промислові водоочисні
споруди.
У відповідності до наведеного розрахунку, а також на підставі даних, отриманих в
результаті обстеження ділянки індустріального парку, для створення системи каналізації
і очистки стічних вод необхідно проектування, будівництво наступних об’єктів і виконання
робіт:
- будівництво мережі відводу стічних вод загальною довжиною 500 м з головним
трубопроводом діаметром 500 мм, з відгалуженнями загальною довжиною 200 м,
діаметром трубопроводу 315 мм;
- приєднання до міської каналізаційної мережі з реконструкцією існуючих мереж
Витрати на проектування і будівництво об’єктів каналізації і водо очистки наведені у таблиці

1

№

Найменування робіт

Вартість
Вартість
Загальна
проектування, будівництва, вартість,
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

1.

Каналізаційний канал загальною
довжиною 500 м, діаметром труб 500
мм з відгалуженнями загальною
довжиною 200 м, діаметром труб 315
мм

50-75

350-500

400-575

2.

Приєднання до міської каналізаційної
мережі з реконструкцією існуючих
мереж

100-150

1000-1200

1100-13501

ВСЬОГО

150- 225

1350-1700

1500-1925

Вартість не враховує заміни існуючих мереж
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7.6. Поверхневі води – об'єкти, мережі та об'єми
Розрахунок об’ємів поверхневих вод для етапу 1 (сільськогосподарське машинобудування,
виробництво будівельних матеріалів, електронна промисловість, комбінована логістика):
Q max = площа етапу 1 (Га) х 60.0 л/с (середнє відносна величина надходження опадів) =
15.0 х 60.0 = 900.0 л/с
Розрахунок об’ємів стічних вод для етапу 2 (виробництво будівельних матеріалів,
деревообробка, виробництво меблів)
Q max = площа етапу 1 (Га) х 60.0 л/с (середнє відносна величина надходження опадів) =
10.0 х 60.0 = 600.0 л/с
Q заг. = (900 + 600) х 0.9 = 1350 л/с
Асфальтовані та забудовані ділянки займають значні площі індустріального парку і
складають близько 150 000 кв.м. Необхідною умовою для розробки проекту індустріального
парку буде вирішення питань, пов’язаних з очисткою поверхневих вод. Води, що
утворюються в результаті атмосферних опадів значно забруднені паливно-мастильними
матеріалами з місць стоянок автомобільного транспорту. Тому слід передбачити для кожної
окремої ділянки індустріального парку інсталяцію вловлювачів залишків автомобільного
пального та автомобільних мастил. Рідини, що збираються вловлювачами, в подальшому
утилізуються за межами індустріального парку. Очищена вода поступає в систему зливової
каналізації і далі потрапляє до протипожежного резервуара-накопичувача об’ємом 2000
куб.м та використовуватиметься для різноманітних потреб: поливу газонів та клумб,
поливання асфальтобетонного покриття доріг та відкритих стоянок. Об’єми зливових вод,
що перевищуватимуть ємність резервуара-накопичувача, скидатимуться у обвідний канал.
У відповідності до наведеного розрахунку, а також на підставі даних, отриманих в
результаті обстеження ділянки індустріального парку, для створення
системи
поверхневого (зливового) водовідведення необхідно проектування, будівництво наступних
об’єктів і виконання робіт:
- будівництво зливової каналізації загальною довжиною 700 м, діаметром труб не
менше 500 мм;
- будівництво протипожежного резервуара-накопичувача об’ємом 2000 куб. м.
Витрати на проектування та будівництво об’єктів зливової каналізації наведені у таблиці

№

Найменування робіт

1.

Каналізаційний (зливовий) канал
загальною довжиною 700 м,
діаметром труби 500 мм

30-45

450-600

480-645

2.

Протипожежний резервуарнакопичувач об’ємом 2000 куб. м

45-60

800-1200

845-1260

75-105

1250-1800

1325-1905

ВСЬОГО

Вартість
Вартість
Загальна
проектування, будівництва, вартість,
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

Загальне добове споживання води для всього індустріального парку при повному
виробничому завантаженні становитиме 1400 куб.м. Існуючі мережі водопостачання
дозволяють забезпечити централізоване водопостачання промислових споживачів
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індустріального парку. Споживачі будуть приєднані до системи внутрішнього
водопостачання від магістрального водогону діаметром труб 315 мм відводами діаметром
труб до 200 мм. Влаштування власних систем водопостачання буде здійснюватися кожним
споживачем за індивідуальним розрахунком.
У відповідності до приведеного розрахунку, а також на підставі даних, отриманих в
результаті обстеження ділянки індустріального парку, для безперебійного водопостачання
підприємств необхідно проектування, будівництво наступних об’єктів і виконання робіт:
- будівництво внутрішнього локального водопроводу довжиною до 500м діаметром
труби 315 мм.
7.7. Транспортні приєднання
Організація в’їздів-виїздів на ділянку:
1. отримати технічні умови на організацію в’їздів-виїздів на ділянку індустріального парку у
службі організації дорожнього руху Державної автомобільної інспекції та Службі
автомобільних доріг.
2. розробити проект реконструкції дороги Н 09 з організацією в’їздів-виїздів.
7.8. Екологічний аспект
Проект індустріального парку, який пов’язаний з масштабною промисловою
діяльністю та впровадженням нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (зокрема й тих,
що закуповуються за кордоном) зобов’язує дотримання санітарно-епідеміологічних,
екологічних нормативів, вимог охорони праці тощо у відповідності до Законів України «Про
інвестиційну діяльність», «Про екологічну експертизу», «Про питну воду та питне
водопостачання» та інш.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиційна
діяльність може бути зупинена за рішенням правомочного державного органу, якщо її
продовження може призвести до порушення встановлених законодавством санітарногігієнічних, архітектурних, екологічних та інших норм, прав та інтересів громадян,
юридичних осіб і держави, що охороняються законом. У разі діяльності інвестиційного парку
таким правомочним державним органом є ініціатор створення індустріального парку.
З метою недопущення порушення прав громадян на достатній життєвий рівень,
екологічну безпеку та гарантування безпеки інвестиційної діяльності від можливості її
припинення через невідповідність вимогам чинного законодавства, порушенням публічного
порядку договори з учасниками індустріального парку мають відповідати вимогам
інвестиційного та природоресурсного законодавства до початку виконання інвестиційного
проекту.
Економічний розвиток громади не повинен призводити до негативних екологічних
наслідків, що поставить під загрозу добробут майбутніх поколінь. Водночас майже в
кожному місті в Україні є ціла низка екологічних проблем, які вимагають негайного
вирішення. Такі проблеми можуть включати відсутність або недостатність очисних
споруд, значне забруднення повітря місцевими компаніями, несанкціоновані звалища,
проблеми з ТПВ, тощо.
На розвиток індустріального парку істотно впливатиме існуюча екологічна ситуація в
м. Бурштин. Основною вимогою екологічних служб є заборона на розміщення виробництв
хімічної промисловості, виробництв з великою кількістю викидів в атмосферу та аналогічні
по впливу на оточуюче середовище виробництва. Значні концентрації викидів в атмосферу
зумовлені виробничою діяльністю Бурштинської ТЕС.
Тверді відходи виробництва будуть складуватись та частково утилізуватись на
паспортизованому сміттєзвалищі, що знаходиться на відстані 14 км від ділянки
індустріального парку. Утилізація відпрацьованих ламп, що містять ртуть та інших хімічних
речовин має здійснюватися спеціалізованими підприємствами.
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7.9. Інноваційна спрямованість
Елементом інноваційності даного проекту індустріального парку «Бурштин» є
створення прецеденту - сконцентрування промислового виробництва на обмежених
площах за межами житлових, історико-культурних та рекреаційних територій міста, яке
включає детальну забудову відведеної земельної ділянки через будівництво сучасного
високотехнологічного екологічно чистого промислового підприємства та з облаштуванням
сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною
інфраструктурою, складськими та адміністративними приміщеннями й таким чином
мінімізація витрат ресурсів і часу для організації високотехнологічних виробництв на
території міста.
В основі інноваційного процесу лежить створення, упровадження і поширення
інновацій, необхідними властивостями яких є науково-технічна новизна, практичне їх
застосування і комерційна реалізованість з метою задоволення нових суспільних потреб.
Світ нововведень не обмежується тільки технікою і технологіями - це і нові організаційні
структури, методи розробки управлінських рішень, форми стимулювання, нові прилади,
технологічні лінії, нові моделі одягу та види послуг. Це позитивно впливатиме на
конкурентоздатність, продуктивність праці і вирішення проблем працевлаштування тощо.
Сьогодні, як ніколи раніше, постає питання про потребу оновлення та осучаснення
технологічних процесів у економіці й зокрема і в агропромисловому комплексі України. Це
зумовлене тим, що сьогодні продукція цієї галузі економіки – продовольство, як ніколи
раніше, набуває стратегічного значення в забезпеченні безпеки держави. Сьогодні
продовольство стає найбільш ліквідним товаром як на внутрішньому, так і на міжнародному
ринках. Тому питання про стрімкий розвиток сільського господарства в Україні,
упровадження нових сучасних технологій стало актуальним.
Сьогодні загострюється боротьба за володіння інтелектуальними інформаційними
ресурсами, за носіїв інтелекту і знань, за відкритість науково-технічної інформації. Сутність
нової інтелектуально-інформаційної глобалізації полягає в перетворенні інформаційних
технологій на головний інструмент підвищення вартості продукції нового типу. Провідні
лідери глобалізації переноситимуть традиційне виробництво у відсталі країни, а у себе
розвиватимуть високоінтелектуальне виробництво й виробництво нових принципів і
технологій управління. В умовах глобалізації експорт капіталів буде заміщено експортом
технологій. Така перебудова, як засвідчує практика, відбуватиметься в результаті та
завдяки широкому використанню інформації.
В рамках реалізації нашого проекту планується виробництво нової продукції, що на
території громади до цього не вироблялася. Головне – мати бажання і людський потенціал.
Низка таких товарів для громади планується максимум в трьох видах виробів, і в
подальшому варто буде зупинитися на одному - двома, однак високої якості й низької ціни.
Менеджерам, відповідальним за технології, необхідно шукати доступ до зовнішніх джерел
технологій, постійно володіти інформацією про стан і потреби ринку.
8. План розвитку індустріального парку.
При загальній площі території індустріального парку - 32,4535 га, розподіл
земель на ділянки та проектний розвиток обмежений охоронними зонами об’єктів
інфраструктури, тим самим зменшуючи корисну площу для розвитку до 29,4535 Га. В
залежності від потреб потенційних учасників загальна площа території може бути
поділена на 16-20 окремих майданчиків ( 15 / 8-9 / 6-5 / 2-4 /1-2 га).
Варто також зазначити, що ініціатор створення індустріального парку для
досягнення максимально ефективного та успішного результату активно працює над
залученням «якірного» інвестора – вітчизняної або іноземної компанії, виробництво якої
визначило б основні напрями діяльності в межах індустріального парку.
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Такі виробництва мають, як правило, потребу у великих виробничих площах від
15 000 кв.м до 25 000 кв.м. В такому випадку, діяльність інших учасників, що будуть у
подальшому залучені, доповнюватиме основне виробництво. Такий підхід, допоможе
скоротити витрати усіх суб’єктів господарювання, що працюватимуть в межах індустріального парку, в процесі виробництва кінцевого продукту та створенні його доданої вартості.
Водночас, оренда/продаж земельних ділянок в межах індустріального парку не
допускається у довільному порядку з метою дотримання послідовності в освоєнні території,
зокрема трасуванні доріг та прокладанні інженерних мереж.
Маючи на меті забезпечення гнучких планувальних рішень для потенційних
учасників індустріального парку та, враховуючи, запропоновані у концепції, напрями для
започаткування учасниками промислового виробництва, ініціатор створення утримався від
поділу території на окремі ділянки, залишивши простір для вибору «якірним» інвестором
необхідної площі.
Разом з тим, розвиток індустріального парку пропонується розпочати з його
південної межі, вздовж дороги з твердим покриттям. Єдиним можливим рішенням є
розширення існуючої траси Н 09 «Мукачево-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів» вздовж
фасадної частини ділянки та влаштування заїздів-виїздів на ділянки у відповідності до
об’ємно-планувальних рішень. Приєднання до траси повинні містити смуги гальмування і
смуги розгону для безпечної організації руху транзитного автотранспорту.
Універсальний просторовий
план має на
меті
забезпечення
вигідного
розташування будівель на ділянці та оптимальне використання землі індустріального
парку. Вважається, що майданчики кожної наступної площадки забудовуватимуться після
завершення попередньої. Такий підхід дозволить повторно інвестувати прибутки від
попередніх площадок, тобто зменшити залежність від зовнішніх джерел фінансування.
Досвід свідчить про те, що не варто розміщувати об’єкти у початковому варіанті
занадто щільно, щоб дати змогу інвесторам розширити приміщення та майданчики за
необхідності. Оренду /продаж ділянок доцільно здійснювати щодо планового і
впорядкованого освоєння території, трасування проїздів, доріг та мереж.
Допускається продаж кількох ділянок одному інвестору із подальшим їх об'єднанням у
крупнішу ділянку для розміщення більш потужних об'єктів. І навпаки, дроблення ділянок на
менші за площею не допускається. При цьому слід зазначити, що площа ділянки 1,22,0 га є фактично мінімально необхідною для розміщення повноцінного виробничого чи
складського об'єкту.
Конкретна типологія кожного окремого промислового об'єкту, його потужність
та виробничі процеси, цикли, характеристики визначаються після надання в оренду чи
продажу ділянки інвесторам із дотриманням вимог даної Концепції та містобудівного
обґрунтування, зокрема щодо класу шкідливості.
План розвитку інфраструктури, вимоги та передбачення:
• усі ділянки є «напівсухими», так як відсутність достатніх об’ємів водопостачання
обмежує будівництво підприємств із значним споживанням води;
• усі ділянки не мають особливих та значних потреб газу та електроенергії. Плануються
лише монтажні операції середнього розміру, деревообробка та логістичні інвестиції;
• усі зливові води будуть збиратись у проектованій системі водоводу з наступним
біохімічним очищенням та збиранням очищеної води у технічній протипожежній водоймі з
повторним використанням води для технічних потреб;
• поверхневі води з асфальтованих ділянок, стоянок транспортних засобів, технологічних
доріг, дахів будівель і споруд, після відповідного очищення від залишків паливномастильних матеріалів повинні скидатись в закритий накопичувач для технічних потреб;
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• усі підприємства будуть забезпечуватись ресурсами автономно, незалежно від
функціонування інших учасників індустріального парку;
• усі параметри, потужності та об’єми розраховані на підставі середньозважених
європейських норм споживання ресурсів, а також із дійсних показників діяльності
виробничих підприємств в Україні.

Малюнок. Генеральний план індустріального парку «Бурштин».
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Малюнок. Етапи розвитку індустріального парку та розташування об’єктів.
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Основні етапи та просторові рамки розвитку індустріального парку:
Етап

Площа,
га

Етап 0
ІІ квартал
2016

Реєстраційний
Конкурсний
1. Пошук та визначення керуючої компанії, укладання договорів.
2. Пошук та визначення «якірного» інвестора, укладення договорів.
3. Отримання дозволів, проходження погоджувальних процедур з
метою забезпечення започаткування «якірним» інвестором
промислового виробництва

Етап 1
ІІІ квартал
2016

Етап 2
ІІІ – IV
квартали
2016

Етап 3
І – ІІІ
2017

Етап 4
IV квартал
2017

Завдання

32,4535

Облаштування індустріального парку
1. Трасування під'їзних шляхів та прокладання інженерних мереж
для «якірного» інвестора
2. Пошук та визначення учасників індустріального парку
3. Отримання дозволів, проходження погоджувальних процедур з
метою забезпечення започаткування учасниками індустріального
парку промислового виробництва
Облаштування та наповнення індустріального парку
1. Пошук та визначення учасників індустріального парку
2. Трасування під'їзних шляхів та прокладання інженерних мереж
для учасників індустріального парку
3. Поширення інформації про діяльність індустріального парку
Функціонування індустріального парку

Необхідно відмітити, що швидкість наповнення індустріального парку у великій мірі буде
залежати від 2-х груп факторів.
Перша група факторів – об’єктивні, на які ініціатор і керуюча компанія не будуть мати
впливу :
- політична ситуація в країні;
- економічна ситуація в світі, та в країні зокрема;
- інвестиційний клімат в країні.
Друга група факторів – суб’єктивні фактори, на які ініціатор буде мати можливість
впливати по мірі можливості :
- ефективність діяльності менеджменту керуючої компанії в контексті проведення
промоційної кампанії по залученню учасників і швидкості та якості виконання робіт
по облаштуванню індустріального парку;
- налагодження ефективної взаємодії з представниками влади в частині отримання
дозвільних документів;
- забезпечення учасників консалтинговою допомогою в період прийняття рішення;
- допомога в підборі та залученні робочої сили для учасників індустріального парку.
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9. Орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо),
необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані
джерела їх залучення;
Розрахунки наведені згідно проведеного звіту про дослідження перспектив
створення індустріального парку «Бурштин», проведеного групою консультантів Асоціації
«ПроІнвест».
9.1. Зведені дані про кількісні характеристики розвитку ділянки індустріального парку
наведені у таблиці.

№

2

Найменування робіт

1.

Основна інфраструктура –
газопровід середнього тиску діаметром 219 мм, включаючи
приєднання до мереж постачальників

2.

Основна інфраструктура – газорозподільний пункт

3.

Одиниця
виміру

Показник

м

250

куб. м/год

3000

Основна інфраструктура – газопровід низького тиску діаметром
труби 159 мм, приєднання споживачів

м

1000

4.

Основна інфраструктура –
двоколова повітряна лінія електропередач ПЛ 35 кВ з
приєднанням до мереж постачальників

м

3000

5.

Основна інфраструктура – трансформаторна підстанція 35/10
кВт з двома силовими трансформаторами потужністю 2.5 МВт
кожен

МВт

2.5

6.

Основна інфраструктура – технологічна підстанція 10/0.4 кВ

кВт

630

7.

Основна інфраструктура – внутрішні мережі 10 кВ

м

1000

8.

Основна інфраструктура – водопровід
з приєднанням споживачів

м

500

9.

Основна інфраструктура – оптоволоконний кабель з
індивідуальними абонентськими шлюзами

м

4000

10.

Основна інфраструктура каналізаційний канал діаметром труб
500 мм з приєднанням до міської мережі2

м

500

11.

Основна інфраструктура – каналізаційний канал діаметром труб
315 мм

м

200

12.

Основна інфраструктура – каналізаційний (зливовий) канал
загальною діаметром труби 500 мм

м

700

13.

Основна інфраструктура – протипожежний резервуарнакопичувач

куб. м

2000

діаметром труби 315 мм

Без урахування заміни існуючих мереж
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9.2. Затрати на розвиток
Орієнтовні затрати необхідні для розвитку ділянки індустріального парку, що повинні
бути здійснені за рахунок ініціаторів створення для забезпечення стандартних вимог
потенційних інвесторів наведені в таблиці.

№

Найменування робіт

Вартість

Затрати

1.

Основна інфраструктура – газопровід середнього тиску
діаметром 219 мм, включаючи приєднання до мереж
постачальників

тис. грн.

357-451

2.

Основна інфраструктура – газорозподільний пункт

тис. грн.

825-985

3.

Основна інфраструктура – газопровід низького тиску
діаметром труби 159 мм, приєднання споживачів

тис. грн.

560-790

4.

Основна інфраструктура – двоколова повітряна лінія
електропередач ПЛ 35 кВ з приєднанням до мереж
постачальників
Основна інфраструктура – трансформаторна підстанція
35/10 кВт з двома силовими трансформаторами потужністю
2.5 МВт кожен

тис. грн.

2625-3152

тис. грн.

8530-10760

6.

Основна інфраструктура – технологічна підстанція 630 кВт
10/0.4 кВ

тис. грн.

220-280

7.

Основна інфраструктура – внутрішні мережі 10 кВ

тис. грн.

170-225

8.

Основна інфраструктура – водопровід діаметром труби 315
мм з приєднанням споживачів

тис. грн.

955-1147

9.

Основна інфраструктура – оптоволоконний кабель з
індивідуальними абонентськими шлюзами

тис. грн.

285-340

Основна інфраструктура – каналізаційний канал діаметром
труб 500 мм з приєднанням до міської мережі*

тис. грн.

1300-1675

11
.

Основна інфраструктура – каналізаційний канал діаметром
труб 315 мм

тис. грн.

200-250

12
.

Основна інфраструктура – каналізаційний (зливовий) канал
загальною діаметром труби 500 мм

тис. грн.

480-645

13
.

Основна інфраструктура –
протипожежний резервуар-накопичувач

тис. грн.

845-1260

5.

10
.

ВСЬОГО
17352- 21960

9.3. Очікуванні джерела фінансування
Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки», кошти необхідні для
облаштування індустріального парку керуючою компанією та/або ініціатором створення
індустріального парку можуть бути залучені з наступних джерел:
• власних або запозичених коштів керуючої компанії та/або ініціатором;
• бюджетних коштів різних рівнів;
• недержавні кошти (в нашому випадку - фінансування Програми соціального партнерства)
• коштів учасників індустріального парку.
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Згідно з пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. № 216 «Про
затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального
(промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків», одним з
критеріїв є «залучення недержавних джерел фінансування в обсязі не менш як 75%
кошторисної вартості проекту облаштування індустріального парку». Для забезпечення
створення та функціонування індустріального парку ініціатор створення претендуватиме
на державну підтримку облаштування промислового майданчика.
У зв’язку з чим, витрати на облаштування індустріального парку будуть
розподілені наступним чином:
Стаття видатків
Облаштування
індустріального парку

Всього

Потреба,
тис.грн.
3294,0
2196,0
16470,0

Відсоток

Джерело фінансування

15
10
75

Державний бюджет
Місцевий бюджет
Недержавні кошти

21960,0

100

********************************

Можливі джерела фінансування інженерних робіт, необхідних для переходу до
етапу функціонування індустріального парку «Бурштин»:
1. Розроблення проектно-кошторисної документації (ПКД) для ділянки індустріального
парку, проведення її державної експертизи – кошти міського бюджету та партнера проекту
(енергетична компанія ДТЕК) в рамках Програми соціального партнерства ДТЕК з
м.Бурштин – Стратегія 2016-2020 рр.
- проектні та проектно-конструкторські розроблення водопостачання індустріального парку
«Бурштин» із проходженням держекспертизи в сумі 221,875 тис.грн. – кошти міського
бюджету (виконано);
- проектні та проектно-конструкторські розроблення каналізаційної мережі індустріального
парку Бурштин, держекспертиза в сумі 265,7 тис.грн. – кошти міського бюджету (виконано);
- проектні та проектно-конструкторські розроблення електропостачання індустріального
парку Бурштин, держекспертиза в сумі 862,4 тис.грн. – Стратегія ДТЕК та м.Бурштина 20162020рр.
2. Організація будівництва інфраструктурних об’єктів та мереж буде здійснюватися
керуючою компанією із залученням підрядних організацій за сприянням ініціатора,
партнерів проекту (компанія ДТЕК ) та зовнішніх джерел фінансування (грантові кошти,
ринкові фінансові інструменти (фонди) в обсязі 80% ПКД (безпосередньо залучення
недержавних джерел) та використання можливостей державних програм в обсязі 20%
(подання проектної заявки на фінансування державного фонду регіонального розвитку):
- підрядні роботи по підведенню комунікацій мережі водопостачання до території
майданчика індустріального парку – 5,8 млн.грн. (співфінансування міський, державний
(ДФРР) бюджети та Стратегія ДТЕК та м.Бурштина 2016-2020рр)
- підрядні роботи по підведенню комунікацій каналізаційної мережі до території майданчика
індустріального парку – 6,3 млн.грн. (співфінансування міський, державний (ДФРР)
бюджети та Стратегія ДТЕК та м.Бурштина 2016-2020рр)
- підрядні роботи по підведенню комунікацій мережі газопостачання до території
майданчика ІП – 0,280 млн.грн. (кошти міського бюджету)
- підрядні роботи по підведенню комунікацій електропостачання до території майданчика
ІП – 9580,0 млн.грн. (Стратегія ДТЕК та м.Бурштина 2016-2020рр., грантові кошти).
3. Благоустрій території та організація внутрішньої системи доріг має виконуватись по мірі
заповнення парку резидентами.
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10. Організаційна модель функціонування індустріального парку
Індустріальний парк «Бурштин» матиме 3-рівневу організаційну структуру, а
саме: ініціатор, керуюча компанія та учасник індустріального парку з чітким
визначенням прав і обов’язків кожного елемента цієї структури, у відповідності до
Закону України «Про індустріальні парки». Управління індустріальним парком «Бурштин»
буде здійснюватись керуючою компанією, яка визначатиметься на конкурсній основі, та які
будуть надані в оренду або у власність земель ділянки індустріального парку.

Ініціатор створення
індустріального парку

Керуюча компанія

Якірний
учасник

Якірний
учасник

Учасник
Учасник

Учасник

Учасник
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Ініціатор:
• приймає рішення про створення індустріального парку;
• розробляє та затверджує Концепцію;
• подає заявку на отримання державної підтримки на облаштування парку;
• бере участь у облаштуванні індустріального парку у випадку затвердженого
державного фінансування;
• організовує та проводить конкурс на відбір керуючої компанії;
• передає керуючій компанії в оренду земельну ділянку відведену під створення
індустріального парку;
• самостійно визначає порядок взаємодії з керуючою компанією;
• контролює утримання переданого майна в належному стані, не допускає його погіршення,
або вимагає відшкодування нанесених збитків;
• по мірі можливості надає організаційну та консалтингову допомогу керуючій компанії
та учасникам індустріального парку.
Ініціатор щоквартально отримує звіти від керуючої компанії про функціонування
індустріального парку.
Керуюча компанія :
• здійснює облаштування індустріального парку відповідно до умов договору
з ініціатором за рахунок власних чи запозичених коштів, а також коштів державного
бюджету;
• забезпечує розробку та виконання бізнес-плану індустріального парку;
• одержує дозволи та погодження в органах місцевої влади, органах місцевого
самоврядування, необхідні для здійснення господарської діяльності в межах
індустріального парку;
• утримує парк в належному стані;
• щоквартально звітує про діяльність парку;
• проводить діяльність по залученню нових учасників індустріального парку;
• передає в суборенду земельні ділянки учасникам та створює умови для підключення
учасників до інженерних мереж та комунікацій;
• за погодженням з учасниками представляє їх інтереси у відносинах з дозвільними
органами, службами, підприємствами, установами та організаціями;
• здійснює господарську діяльність в межах індустріального парку.
Учасник індустріального парку:
• проводить господарську діяльність на території індустріального парку;
• дотримується умов укладених договорів з керуючою компанією;
• забезпечує належне утримання переданого йому в суборенду земельної ділянки та
елементів інфраструктури.
Щоб стати учасником індустріального парку необхідно укласти договір з керуючою
компанією та набути права на земельну ділянку у межах індустріального парку (суборенда).
Істотними умовами договору між учасниками і керуючою компанією є:
• види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору;
• перевага найму використання людських ресурсів – місцевого населення, жителів
бурштинської громади та прилеглого регіону Івано-Франківської області, в якому
розташований індустріальний парк;
• умови, обсяги та порядок створення і поліпшення об’єктів інженерно-транспортної
інфраструктури та інших об’єктів на земельній ділянці ;
• строк дії договору;
• інвестиційні зобов’язання учасника;
• фінансові відносини сторін ;
• відповідальність за невиконання сторонами зобов’язань та порядок вирішення спорів;
• порядок продовження і припинення договору;
• повинні бути зареєстровані в м. Бурштин;
• права та обов’язки сторін.
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Структура органів управління керуючої компанії
Посада

Обов’язки

Керівник підрозділу

1. Врегульовує питання між суб’єктами господарювання та
органами місцевого самоврядування.
2. Веде роботу по залученню іноземних інвесторів та
співпрацює з учасниками індустріального парку.

Юрисконсульт

1. Надає консультації щодо підготовки необхідної документації.
2. Врегульовує земельні відносини.
3. Організовує конкурси з продажу(оренди) земельних ділянок.

Інженер

1. Здійснює заходи щодо просування індустріального парку.
2. Організовує процес інженерного облаштування майданчика
індустріального парку, будівництво внутрішніх шляхів
сполучення, огородження території, вирішує земельні питання.

Організація ефективної маркетингової стратегії проекту дозволяє сформувати
позитивний імідж індустріального парку та сприяє залученню резидентів та інвесторів.
Перелік основних каналів та засобів поширення інформації і пошуку резидентів
та інвесторів наведені нижче.

Рівень ефективності кожного із каналів та засобів промоції проекту визначається
відповідно до його здатності донести інформацію до цільової аудиторії і спроможності
впливу через даний канал на прийняття рішення щодо розміщення підприємств на
території парку.
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11. Очікувані результати функціонування індустріального парку
11.1 Загальні тенденції
Реалізація даного проекту дозволить забезпечити створення сприятливого
інвестиційного клімату міста Бурштин та регіону Івано-Франківської області шляхом
впровадження проекту індустріального парку «Бурштин», забезпечення сприятливих умов
для функціонування та розвитку промислових підприємств, розвитку сучасної виробничої та
ринкової інфраструктури, сприятиме економічному зростанню місцевого регіону та
підвищенню рівня життя населення міста Бурштин:
- збільшення надходження грошових коштів до бюджетів всіх рівнів;
- значне збільшення обсягів та якості залучених у реальний сектор економіки прямих
інвестицій, необхідних для забезпечення динамічного економічного розвитку м. Бурштин;
- підвищення продуктивності, ефективності та конкурентоспроможності економіки міста;
- створення залученими підприємствами нових сучасних робочих місць із потенціалом
підвищення кваліфікації громадян міста;
збільшення можливостей для місцевого малого та середнього підприємництва за
рахунок появи нових виробничих потреб і зв’язків;
- створення інженерно-транспортної інфраструктури для бізнесу;
- підвищення, за рахунок появи нових бізнесів, рівня життя й рівня соціального захисту
громадян, що проживають на території міста;
- покращення інженерно-транспортної інфраструктури міста та підвищення надійності її
експлуатації;
- забезпечення реалізації державних програм щодо залучення інвестицій, підтримки
підприємництва, соціальних програм.
11.2. Створення нових робочих місць
Впровадження проекту індустріальний парк «Бурштин» дозволить забезпечити
створенню нових робочих місць для мешканців міста Бурштин та території Галицького
району, де проживає близько 62 тис. населення, а також сусідніх адміністративнотериторіальних одиниць (Рогатинський, Калуський райони Івано-Франківської області).
Протягом періоду 2015 року міська рада працювала над проектом добровільного
об’єднання Бурштинської об’єднаної територіальної громади та завершила її рішенням
сесії міської ради від 24.06.15р. №01/58-15 «Про добровільне об’єднання територіальних
громад». Згідно проекту нового паспорта до об’єднаної територіальної громади міста
Бурштина входять 19 населених пунктів із загальною чисельністю до 29,0 тис. чол. та
площею 192,25 м2.
Метою даного об’єднання є бажання сформувати такі громади, які приблизно були б
рівноцінними, спроможними до саморозвитку, економічного зростання, планування
майбутніх інвестиційних проектів, певної співпраці. Даний проект спонукає до ефективних
дій в сучасних умовах, коли дається можливість зробити місцеве самоврядування дієвим,
реформувати його, вивести на якісно новий рівень.
Виходячи з досвіду Центральної Європи: логістика, складське господарство та
менш трудомісткі виробництва потребують 20 працівників/га, тоді, як збирання,
електроніка, легке машинобудування, обробка, виробництво – до 80 працівників/га.
Відповідно до встановленої практики в залежності від характеру та технології
виробництва щодо функціонування індустріальних парків на 1 га площі
індустріального парку створюється в середньому 20-60 робочих місць.
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При абсолютному заповнені території індустріального парку учасниками,
прогнозується створення близько 2000 робочих місць. У відповідності до цього прогнозу
динаміка кількості робочих місць на території індустріального парку площею 32,4535 га
протягом 10 років буде наступною.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

150
Бізнес інкубатор
(місцеві)

150

200

200

200

200

200

200

250

250

Кількість робочих місць може коригуватись, враховуючи технологічність виробництва,
яка провадитиметься учасниками індустріального парку. У даній табличці не враховані
працівники, які працюватимуть у сфері логістики та обслуговуватимуть учасників
індустріального парку. Також для першого етапу важливим є започаткування бізнесінкубатора для місцевих підприємців.
11.3. Залучення прямих інвестицій
Для розрахунку орієнтовного обсягу залучених прямих інвестицій в результаті
діяльності індустріального парку за умов його абсолютного заповнення учасниками,
використано досвід країн Центральної та Східної Європи та показники 1-3 млн дол. США на
1 га площі. Враховуючи зазначене, в середньому у процесі функціонування
індустріального парку «Бурштин» прогнозується залучення близько 1,0 млн дол. США
прямих інвестицій на 1 га, що в сумі складе близько 32 млн дол. США або 864,0 млн грн.
Для того, щоб інвестиційний проект був привабливим для потенційного інвестора,
термін його окупності, період повернення капіталовкладень повинен бути не більше
10 років. В іншому разі проект буде непривабливим, і такий інвестор не стане
учасником нашого індустріального парку. У випадку, якщо інвестиційний проект буде
мати термін окупності менше 10 років, то показники прямих інвестицій індустріального
парку від того лише зростуть.
11.4 Фінансові результати діяльності індустріального парку
В даному підрозділі Концепції наводимо прогноз доходів, які отримає державний
бюджет України від діяльності індустріального парку «Бурштин» з часу запуску першого
виробництва до повного заповнення його території в залежності від типу інвесторів
(учасників), черговості їх входження в парк, сфери їх діяльності, обсяги виробництва тощо.
Прогнозується, що перші виробничі потужності в межах індустріального парку будуть
запущені учасниками індустріального парку у 2018 році. У зв’язку з чим зазначений рік
визначається як базовий в процесі проведення розрахунків.
11.4.1. Податок на додану вартість
Для визначення обсягу податку на додану вартість в
використовуються наступні припущення:

процесі

розрахунку

•

Товарний виробіток на одного працівника в основних галузях виробництва,
підприємства яких, згідно концепції, будуть здійснювати діяльність на території
індустріального парку. За основу продуктивності використано середньостатистичні дані
по Івано-Франківській області, з врахуванням коефіцієнта 1.2, який передбачає
підвищення виробітку товарної продукції на одного працюючого у зв’язку з
запровадження нових технологій на новостворених підприємствах індустріального парку.

•

Оскільки під час підготовки концепції невідома сфера діяльності (крім одного з
учасників індустріального парку, безпосередньо компанія по деревообробній промисловості
(Чехія)), орієнтовні наступні розрахунки проводитимуться для кожної із сфер, які
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пропонуються ініціатором створення в якості основних для індустріального парку
«Бурштин», а саме:
легка промисловість, виробництво будівельних матеріалів, приладобудування, електронна
промисловість, комбінована логістика.
• Оскільки логістика згідно з Законом України «Про індустріальні парки» не є основною
сферою для здійснення господарської діяльності в межах індустріального парку,
припускається, що логістичні підприємства будуть забезпечувати
потреби учасників
індустріального парку у зберіганні та транспортуванні виробленої продукції.
Таким
чином прогнозуємо, що кількість працівників, які будуть задіяні в роботі
логістичного підприємства, якщо і змінюватиметься, то в незначних межах. Для підрахунку
пропонується використати сталу кількість працівників, яка, як правило, складає 5 частину
загального обсягу робочих місць в межах індустріального парку. У випадку індустріального
парку «Бурштин» – 200 осіб.
Розрахунок планового внутрішнього валового продукту індустріального парку
«Бурштин» проведено через облікові показники продуктивності праці (обсяг продукції в
натуральному або вартісному виразі з розрахунку на одного працівника промислововиробничого персоналу) і трудомісткість одиниці продукції або робіт (витрати живої праці на
виробництво одиниці продукції). Показник трудомісткості має ряд переваг перед
показником виробітку. Він встановлює пряму залежність між обсягом виробництва і
трудовими витратами.
Деревообробна промисловість
Кількість працівників

Продуктивність праці

150
150
200
200
200
200
200
200
250
250

270000
270000
270000
270000
270000
270000
270000
270000
270000
270000

Середній показник

*

Показники, тис. грн.

Роки

46474,5
46474,5
61966,0
61966,0
61966,0
61966,0
61966,0
61966,0
77457,5
77457,5
61966,0

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
*

Харчова та переробна промисловість
Кількість працівників

Продуктивність праці

Показники,
тис.грн.

Роки

150
150
200
200
200
200
200
200
250
250

250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
*

43032
43032
57376
57376
57376
57376
57376
57376
71720
71720
57376

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
*

Середній показник
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Легка промисловість
Кількість працівників

Продуктивність праці

Показники
тис. грн.

Роки

150
150
200
200
200
200
200
200
250
250

80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000

Середній показник

*

13770
13770
18360
18360
18360
18360
18360
18360
22950
22950
18360

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
*

Виробництво будівельних матеріалів
Кількість працівників

Продуктивність праці

Показники
тис. грн.

Роки

150
150
200
200
200
200
200
200
250
250

220000
220000
220000
220000
220000
220000
220000
220000
220000
220000

Середній показник

*

37867,5
37867,5
50490
50490
50490
50490
50490
50490
63112,5
63112,5
50490,0

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
*

Кількість працівників

Продуктивність праці

Показники, тис.грн.

Роки

150
150
200
200
200
200
200
200
250
250

100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000
100000

Середній показник

*

17121,5
17121,5
22950
22950
22950
22950
22950
22950
28687,5
28687,5
22931,8

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
*

Кількість працівників

Продуктивність праці

Показники, тис.грн.

Роки

150
150
200
200
200
200
200
200
250
250

250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
250000
*

43032
43032
57376
57376
57376
57376
57376
57376
71720
71720
57376

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
*

Логістика

Машинобудування

Середній показник
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Для розрахунку податку на додану вартість за основу взято середні показники ВВП
індустріального парку за визначеними сферами та використовується загальна ставка 20%.
Сфера діяльності

Середній показник ВВП (тис.
грн)
61966,0

Додана вартість (тис. грн)

Харчова та переробна
промисловість

57376,0

11475,2

Легка промисловість

18360,0

3672,0

Виробництво будівельних
матеріалів
Логістика

50490,0

10098,0

22931,8

4586,4

Машинобудування

57376,0

11475,2

Деревообробна промисловість

12393,2

Матеріаломісткість ВВП індустріального парку
Матеріаломісткість виробництв визначалась за усередненим показником на основі
проведених консультацій з підприємствами області.
Сфера діяльності
Деревообробна промисловість

Середній показник ВВП
(тис. грн.)
61966,0

Матеріаломісткість
(тис. грн.)
24786,4

Харчова та переробна
промисловість

57376,0

22950,4

Легка промисловість

18360,0

3672,0

Виробництво будівельних
матеріалів
Логістика

50490,0

22950,0

22931,8

6949,0

Машинобудування

57376,0

22950,4

Податковий кредит ВВП індустріального парку
Сфера діяльності

Матеріаломісткість (тис. грн.)

Податковий кредит (тис. грн.)

Деревообробна промисловість

24786,4

4215,4

Харчова та переробна
промисловість

22950,4

3903,1

Легка промисловість

3672,0

624,5

Виробництво будівельних
матеріалів
Логістика

22950,0

3903,1

6949,0

1181,8

Машинобудування

22950,4

3903,1
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Сплата ПДВ учасниками індустріального парку
Сфера діяльності
Деревообробна
промисловість
Харчова та переробна
промисловість
Легка промисловість

Додана вартість (тис.
грн.)
12393,2

Податковий кредит
(тис.грн.)
4215,4

ПДВ (тис. грн.)
8177,8

11475,2

3903,1

7572,1

3672,0

624,5

3047,5

Виробництво
будівельних матеріалів
Логістика

10098,0

3903,1

6194,9

4586,4

1181,8

3404,6

Машинобудування

11475,2

3903,1

7572,1

Таким чином, починаючи з 2017 року функціонування індустріального парку
забезпечить щорічне надходження до державного бюджету від 3,0 до 8,2 млн. грн. в частині
ПДВ як результат діяльності учасників у визначених сферах.
11.4.2. Податок на прибуток
Для визначення прогнозованого обсягу надходжень до державного бюджету від
сплати податку на прибуток юридичних осіб (учасників індустріального парку), необхідно
розрахувати їх орієнтовну рентабельність (для розрахунку приймається рівень
рентабельності 15%, який є не нижчим ніж дисконтна ставка на момент підготовки
концепції).
Податок на прибуток нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною ст.
134-135 Податкового кодексу. До річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за
правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. При умові
визначення за даними останнього річного звітного (податкового) періоду перевищення суми
двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з
такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці.
Розрахунок проведено за базовою (основною) ставкою податку на прибуток – 18%
Сфера діяльності
Деревообробна
промисловість
Харчова та переробна
промисловість
Легка промисловість

Середній показник
ВВП (тис. грн.)
61966,0

Рентабельність
(тис. грн.)
8089,6

Податок на прибуток
(тис. грн.)
1456,1

57376,0

7490,3

1348,3

18360,0

2396,8

431,4

Виробництво
будівельних матеріалів
Логістика

50490,0

6591,4

1186,5

22931,8

2993,7

538,9

Машинобудування

57376,0

7490,3

1348,3

Таким чином, починаючи з 2017 року функціонування індустріального парку
забезпечить щорічне надходження до державного бюджету від 0,4 до 1,4 млн. грн. в частині
податку на прибуток юридичних осіб як результат діяльності учасників у визначених
сферах.
11.4.3. Податок на доходи фізичних осіб
Для розрахунку податку на прибуток фізичних осіб за базовий взято рівень
середньомісячної заробітної плати в регіоні у 2015 році, який становить 3402,0 грн. за
даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області. Оскільки згідно з
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прогнозами початок виробництва в межах індустріального парку очікується у 2017 році,
необхідно визначити рівень середньомісячної заробітної плати станом на зазначений
період. З цією метою вводиться коефіцієнт щорічного росту заробітної плати на рівні 3%.
Рівень середньомісячної заробітної плати (грн.)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

3504

3609

3717

3829

3944

4062

4184

4310

4438

4572

Кількість працівників (осіб)
2017

2018

2019

2020

150

150

200

200

2021

2022

200

200

2023

200

2024

200

2025

2026

250

250

2025

2026

Річний фонд заробітної плати (основні сфери, тис. грн.)
2017

2018

2019

2020

2021

2022

6307,2

6496,2

8920,8

9189,6

9465,8

9748,8

2023

2024

10041,6 10344,0 13314,0 13716,0

Податок на дохід фізичних осіб (тис. грн.)
Прибутковий податок для учасників індустріального парку обчислюється за ставкою
18%, розмір якого закладено у державному бюджеті на 2016 рік.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1135,3

1169,3

1605,7

1654,1

1703,8

1754,8

1807,5

1861,9

2396,5

2468,9

Таким
чином, функціонування
індустріального
парку забезпечить
щорічне надходження до державного бюджету у вигляді сплати податку на
дохід фізичних осіб в розмірі щонайменше 1,1 – 2,4 млн. грн.
Надходження ПДФО до рівнів бюджетів (тис. грн.):
бюджет
місцевий
60%
Обласний
15%
Державний
25%

2017
681,2

2018
701,6

2019
963,4

2020
992,5

2021
1022,3

2022
1052,9

2023
1084,5

2024
1117,1

2025
1437,9

2026
1481,3

170,3

175,4

240,9

248,1

255,6

263,2

271,1

279,3

359,5

370,3

283,8

292,3

401,4

413,5

425,9

438,7

451,8

465,5

599,1

617,2

11.4.4. Нарахування на заробітну плату Єдиного соціального внеску (тис. грн.):
Роботодавець — ставка 22%.
2017
2018
2019
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1387,6

2082,5

2144,7

2209,2

2275,7

2929,1

3017,5

1429,2

1962,6

2021,7

Отже, починаючи з 2017 року до державного бюджету щороку завдяки сплаті
учасниками індустріального парку ЄСВ надходитиме від 1,4 - 3,0 млн. грн.
11.4.5. Дохід від оренди землі
Загальна площа земельної ділянки, що може бути передана в оренду становить 32,4535
га. Встановлена орендна ставка – 93,66 грн/1 м2 з коефіцієнтом 5% в залежності від
зони території під комерційну діяльність на рік. Отже, прогнозовані річні поступлення
від оренди земельної ділянки становитимуть близько 1519,8 тис. грн., які сплачуватимуться з року, в якому земельна ділянка буде передана керуючій компанії.
Сума орендної плати може бути переглянута (зменшена чи збільшена) в залежності від:
- розміру участі інвестора у процесі розбудови інфраструктури на території парку;
- масштабності та термінів реалізації інвестиційного проекту;
- соціальної привабливості для міста та області в цілому;
- інноваційної складової інвестиційного проекту.
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Тому пропонується ціну орендної плати для різних інвестиційних проектів розглядати
індивідуально. Це дозволить створити більш сприятливі та привабливі умови і для
інвесторів і для розвитку індустріального парку в цілому.
Підсумок: для зручності подаються основні показники ефективності функціонування
індустріального парку після виходу на повну планову потужність сукупні річні надходження
до бюджетів та фондів усіх рівнів у зведеному вигляді:
Назва відрахування

Обсяг (мінімальний, тис. грн)

ПДВ
Податок на прибуток
ЄСВ
ПДФО
Оренда землі

3047,5

Всього:

7521,6

431,4

1387,6
1135,3
1519,8

Витрати на облаштування індустріального парку з державного та місцевого бюджетів
згідно концепції складають близько 5490,0 тис. грн. та будуть повернуті протягом 1,5 року
операційної діяльності індустріального парку (мається на увазі 2017-2018рр.), що свідчить
про економічну доцільність функціонування індустріального парку «Бурштин» загалом,
та ефективність часткового фінансування внутрішньої інфраструктури індустріального
парку з державного та місцевих бюджетів.
Фінансовий результат операційної діяльності індустріального парку за період
2017-2046 рр. складе 7521,6 тис.грн. * 30 років = 225648,0 тис.грн.
Необхідно зазначити, що для облаштування індустріального парку використовуватиметься обладнання та матеріали, які виробляються на території України. Таким чином,
державний бюджет не зазнає втрат від пільги щодо 0 ставки мита, передбаченої ст. 287
Митного кодексу України.
Але діяльність парку з економічної точки зору можна вважати успішною і у випадку,
якщо до парку ввійдуть такі суб’єкти малого та середнього бізнесу, які є постачальниками
/обслуговуючими структурами вже діючих на території парку великих підприємств. Якщо,
наприклад, велике підприємство замовляє у зовнішніх постачальників із довколишніх
населених пунктів невеликі обсяги вже існуючих послуг (наприклад, ремонт, обслуговування навантажувачів), то дані малі та середні підприємства не входитимуть до парку, а
залишаться зовнішніми постачальниками – можливо, створять на території парку певний
пункт надання послуг.
В цілому, реалізація проекту створення індустріального парку саме у м. Бурштин
Івано-Франківської області є доцільною і матиме позитивні наслідки. Розташування
ділянки майбутнього індустріального парку в межах промислово розвиненого регіону є
сприятливим для розвитку території нашого регіону завдяки доступу до сировинних і
кадрових ресурсів та потенціалу співробітництва з діючими підприємствами.
12. інші відомості на розсуд ініціатора створення.
Створення індустріального парку «Бурштин» є підтвердженням відповідності –
1. Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р.
2. Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020р.
3. Стратегії соціального партнерства ДТЕК з м.Бурштин на 2013-2015 рр.
4. Стратегії соціального партнерства ДТЕК з м.Бурштин на 2016-2020 рр.
Бурштинська міська рада, як орган місцевого самоврядування є розпорядником
державних коштів, інвестором і роботодавцем. Її фінансово-розподільчою функцією є
формувати і реалізовувати інвестиційні плани, вишукувати додаткові зовнішні джерела
фінансування проектів, користуватися різними ринковими фінансовими інструментами,
приймати рішення про спосіб їх фінансування.
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Міська рада з огляду на передбачену законом сферу власних завдань та можливість
реалізації додаткових завдань виконує ключову роль в реалізації проекту:
- регуляторно-правова (адміністративні рішення щодо розміру місцевих податків, пільг і
дозволів), надання комунального майна, стратегічні документи і плани просторового
благоустрою;
- інформаційно – промоційна (територіальний маркетинг про регіон);
- фінансово-розподільча ( доповнює інвестиційний план у частині внесення інвестицій
до міського бюджету, надає спів фінансування заходів проекту);
- координаційно-посередницька (визначає основні завдання проекту, вирішення
конфлікту інтересів мешканців громади та учасників ІП, координація різних економічних
заходів (організація подій, здійснення впливу на місцеве бізнес-середовище), здійснює
нагляд за проектом).
Даний проект спрямований на жителів територіальної громади. Економічний розвиток
регіону стає причиною росту рівня життя і добробуту населення, що виражається
задоволенням його соціальних, духовних і матеріальних потреб. Створення нових
підприємств зумовлює приплив населення, зниження безробіття, наповненість освітніх
закладів, реалізація споживчих товарів та соціальної мережі (розвиток місцевого
підприємництва), створює інвестиційну привабливість, як економічного центру субрегіону.
Підстава:
1. наявність комунальних площ для майданчика ІП;
2. зорієнтованість міської влади на покращення бізнес-клімату, на економічний
розвиток міста та навколишніх територій (проект добровільно об’єднаних територіальних
громад «Бурштинська громада»);
3. зручне географічне положення: близькість до потенційних ринків збуту продукції
та джерел сировини, транспортна доступність, близька відстань до міжнародних шляхів
сполучення;
4. економічний профіль міста: спеціалізація регіону, існуючий промисловий
комплекс;
5. в місті функціонує інституція, яка займається місцевим економічним розвитком,
підтримкою бізнесу та залученням інвестицій – АМЕР м.Бурштина, Бізнес-центр у структурі
АМЕР;
6. наявність кваліфікованих трудових ресурсів та економічно активного населення
(представлене молодими спеціалістами, здатними до швидкої адаптації до роботи у
новітніх підприємствах з сучасними технологіями виробництва).
Розглядаючи фактор забезпечення енергоресурсами, можна відмітити, що
найсильніші позиції мають парки, розташовані поблизу джерел вироблення та
видобутку тих чи інших видів енергії, що в змозі забезпечити парк значним запасом
потужності. До таких парків зокрема відносяться «Бурштин» в однойменному місті
Івано-Франківської області (енергопостачання ТЕС).
Проект розпочатий і виконується у рамках Стратегії соціального партнерства ДТЕК
та м.Бурштина на 2013-2015р. Бурштин - регіон присутності енергетичної компанії ДТЕК,
яка активно працює з містом в рамках Програми соціального партнерства з метою
покращення середовища життя та праці мешканців міста.
2013р. - проведені передінвестиційні дослідження ділянки із результатами звіту «Про
дослідження перспектив створення Індустріального парку у м. Бурштин Івано-Франківської
області» - фінансування компанії ДТЕК;
2014р. червень - рішення сесії м/ради «Про надання дозволу на складання проекту
відведення земельної ділянки під створення індустріального парку»;
2014р. червень - висновок-характеристика земельної ділянки на території Бурштинської
міської ради для створення індустріального парку – державне підприємство «ІваноФранківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» (фінансування ДТЕК);
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2014р. липень - виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право на земельну ділянку – ПП «Землі Опілля»- 20,0 тис.грн.
(фінансування ДТЕК);
2014р. жовтень - земельна ділянка пройшла державну реєстрацію від 23.10.2014р. та
одержала кадастровий номер 2621210300:01:006:0072;
2014р. жовтень - рішення сесії м/ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для створення ІП з передачею у постійне користування» та
затверджено кадастровий номер на ділянку;
2014р. жовтень - визначення втрат с/г виробництва, спричинених вилученням с/г угідь, які
підлягають відшкодуванню - державне підприємство «Івано-Франківський науководослідний та проектний інститут землеустрою»;
2014р. жовтень - рішення сесії міської ради від 24 жовтня 2014р. №17/46-14 «Про концепцію
індустріального парку «Бурштин»;
2014р. жовтень - рішення сесії міської ради від 24 жовтня 2014р. №18/46-14 «Про
створення індустріального парку «Бурштин»;
2014р. жовтень - направлено матеріали до Держінвест проект на внесення до Реєстру ІП;
2014р. листопад- подання до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності даної зем. ділянки та отримано витяг із Державного реєстру
від 19.11.2014р.;
2014р. грудень - сплачено втрати с/г виробництва за ділянку для будівництва ІП – 1955 536
грн. (фінансування ДТЕК);
2015р.- індустріальний парк «Бурштин» не внесено до Реєстру з причини невідповідності
статусу земельної ділянки (4,5 га);
2015р. червень-листопад - проектні та проектно-конструкторські розроблення
водопостачання індустріального парку «Бурштин», держекспертиза – 221,875 тис.грн.
(ФОП Лесів О.В.) – кошти міського бюджету;
2015р. липень - внесено зміни до концепції індустріального парку «Бурштин» - рішення
сесії міської ради від 17.07.15р. №08/59-15;
2015р. липень 2015р.- направлено матеріали до Міністерства економічного розвитку і
торгівлі (вих. №1553/02.2-36 від 20.07.15р.) для внесення до Реєстру індустріальних парків;
2015р. липень-грудень - проектні та проектно-конструкторські розроблення каналізаційної
мережі індустріального парку Бурштин, держекспертиза (ФОП Лесів О.В.) – 348,2 тис.грн.
кошти міського бюджету;
2015р. серпень - розроблення ТЕО електропостачання території індустріального парку
«Бурштин» - 3,510 тис.грн. (кошти міського бюджету)
2015р. вересень - повернення матеріалів щодо включення індустріального парку Бурштин
до Реєстру індустріальних парків вих. №3912-05/31071-06 від 17.09.15 Мінекономрозвитку;
2015р. жовтень - питання на розгляді постійних депутатських комісій ради щодо висновку
Мінфіну України щодо внесення до Реєстру Мінекономрозвитку та направлено на чергову
сесію міської ради (16 жовтня 2015р.).
2015р. жовтень – внесено зміни до Концепції індустріального парку «Бурштин» згідно
зауважень та висновку Мінфіну України (рішення сесії міської ради №04/62-15);

41

2015р. жовтень – направлено матеріали до Міністерства економічного розвитку і торгівлі
для внесення до Реєстру індустріальних парків.
2015р. листопад - повернення матеріалів щодо включення індустріального парку Бурштин
до Реєстру індустріальних парків (вих. №3912-05/37327-06 від11.11.15. Мінекономрозвитку);
2016р. – доопрацювання зауважень до матеріалів та направлення на розгляд постійних
депутатських комісій;
2016р. квітень - направлення матеріалів до Міністерства економічного розвитку і торгівлі
для внесення до Реєстру індустріальних парків.
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Малюнок. 1. Перспективний вид на індустріальний парк з висоти пташиного
польоту

Малюнок. 2. Перспективний вид на індустріальній парк із Півдня
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Малюнок 3. Перспективний вид на індустріальний парк зі Сходу

Малюнок 4. Перспективний вид на індустріальний парк зсередини
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