
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК 

“НОВОВОЛИНСЬК”

концепція створення



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

ЗМІСТ ПРОЕКТУ Створення Індустріального парку у місті Нововолинськ  (Волинська область) 

на земельній ділянці 20 га

МЕТА ПРОЕКТУ

- покращення інвестиційного іміджу міста Нововолинська;

- формування механізмів ефективного задоволення попиту інвесторів на

майданчики на території Індустріального парку;

- створення сприятливих умов для функціонування та розвитку суб'єктів господарювання;

- залучення інвестицій в економіку міста Нововолинська;

- створення нових сучасних робочих місць;

- диверсифікація економіки міста Нововолинська;

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

ПЕРЕДУМОВИ
В рамках затвердженої “Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року”, 

однією із ключових ініціатив підвищення інвестиційної привабливості регіону є створення 

спеціалізованих площадок для інвестування.

На основі провідних світових практик встановлено, що однією із найкращих у цьому 

питанні є створення Індустріальних парків.

СТУПІНЬ 

ГОТОВНОСТІ

Розроблено та затверджено Концепцію створення Індустріального парку “Нововолинськ”

рішенням сесії Нововолинської міської ради № 17/19 від 24.05.2017 р.

Підписано Меморандум про співпрацю між Нововолинською міською радою

та ТзОв “БРВ-Україна”.

Наступним кроком у напрямку забезпечення функціонування індустріального парку є:

- затвердження Меморандуму сесією міської ради м. Нововолинська;

- внесення Державним агентством з Інвестицій та управління національними проектами

України до Реєстру Індустріальних парків;

- організація та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії Індустріального

парку “Нововолинськ”.

ФІНАНСУВАННЯ 

ПРОЕКТУ

Передбачається реалізувати за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, суб'єктів господарювання

всіх форм власності, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, не

заборонених законодавством.
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ПЕРЕВАГИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК МАЙДАНЧИКА 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ
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Переваги області для ведення бізнесу**:

Вигідне економіко-географічне розташування:

➢ область знаходиться на Заході України та межує з 2-ма 

областями;

➢ наближеність до ринків збуту Польщі та Білорусії;

➢ область знаходиться поблизу торгівельних шляхів 

Європи

*Джерело: Інвестиційний атлас України 2013 – «Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами». 

** Джерело: Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

*** Джерело: Державна служба статистики України

Обсяг прямих іноземних інвестицій у Волинській області 

(станом на 31.12.2018) склав 256 млн. дол. США.

За обсягами реалізованої промислової продукції Волинська 

область: 30,9  млн. грн. ***  

Інфраструктурний капітал:

➢ розвинута мережа автомобільних доріг (понад 6 тис. км);

➢ наявність аеропорту та залізничної інфраструктури;

➢ наявність річок Прип'ять та Західний Буг

Людський капітал:

➢в області проживає 2,28% населення України;

➢ підготовку спеціалістів проводять 5 ВНЗ ІІІ-ІV рівня 

акредитації, 12 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та 17 

навчальних закладів професійно-технічної освіти;

➢ рівень середньої заробітної плати в області складає 200 

доларів США

Підприємницький капітал:

➢ понад  250 тис. підприємств та організацій різних рівнів



ПЕРЕВАГИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК МАЙДАНЧИКА 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ*

4
*Джерело: https://news.finance.ua/ua/news/-/449913/minregion-oprylyudnyv-rejtyng-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku-regioniv-infografika

https://news.finance.ua/ua/news/-/449913/minregion-oprylyudnyv-rejtyng-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku-regioniv-infografika


ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА НОВОВОЛИНСЬКА ЯК МАЙДАНЧИКА 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ

Відстань від Нововолинська до найближчих 

великих міст та обласних центрів*
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Інвестиційний потенціал та будівництво*: 

➢ обсяг капітальних інвестицій, млн. грн. (за 2018 рік) – 554,0 

➢ введено в дію житла, тис. кв.м. (за 2018 рік) – 3,5 

➢ прямі іноземні інвестиції, тис. дол. США (за 2018 рік) – 125747,6 

➢ прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. США – 2226,6

➢ проекти, що фінансуються за кошти МТД  – 1 296 328,01 Євро

*Джерело: Паспорт міста Нововлинськ - http://www.novovolynsk-rada.gov.ua/index.php/misto/novyny/pasport-mista.html

Площа:                                     1722 га

Географічні координати:      50°44'08'' пн.ш. 

24°09'45'' сх.д.

Економічні показники: 

➢ станом на 2018 р. підприємствами реалізовано 

промислової продукції на  4,9 млрд.грн., що становило 16,0 

% загальнообласних обсягів;

➢ в розрахунку на одного жителя міста реалізовано 
промислової продукції на 86,7 тис.грн. За цим показником 

місто посідає 1 місце серед міст обласного значення.

Зовнішньоекономічна діяльність: 

➢ протягом 2018 р. експорт товарів складав 56,7 млн. дол. 

США, імпорт – 80,8 млн. дол. США

➢ оборот експорту послуг (за 2018 рік) склав 2,7 млн. дол. 
США, імпорту – 4,2 млн. дол. США

➢ позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало_-
24,1_млн. дол. США

➢ коефіцієнт покриття експортом імпорту (товарів) – 0,7

Структурні переваги регіону: 

✓ Вигідне економіко-географічне розташування;

✓ Розвинута транспортна інфраструктура;

✓ Ресурсний потенціал;

✓ Наявність людського ресурсу;

✓ Високий рівень інституційного розвитку.



ПЛАН РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ «НОВОВОЛИНСЬК»
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Етап І: 

МАРКЕТИНГОВИЙ

Етап ІІ: 

ІНФРАСТРУКТУРНИЙ

Етап ІІІ: 

ЕНЕРГООЩАДНИЙ

Етап ІV: 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

Етап V: 

ЮРИДИЧНО-ПРАВОВИЙ

✓ Реалізація процедури 

включення ІП 

“Нововолинськ” до 

Реєстру Індустріальних 

парків України.

✓ Залучення коштів 

державного, обласного 

та міського бюджетів з 

метою облаштування 

інфраструктури ІП 

“Нововолинськ”.

✓ Здійснення кампанії 

щодо промооцінювання 

ІП “Нововолинськ” на 

національному та 

міжнародному рівнях.

✓ Здійснення на 

постійній основі 

моніторингу намірів 

транснаціональних 

компаній будувати нові 

підприємства на 

території України.

✓ Своєчасне та якісне 

реагування на 

інвестиційні запити.

✓ Організація візитів 

представників компаній 

потенційних учасників ІП 

“Нововолинськ” з їх 

подальшим супроводом 

входження на територію 

парку.

✓ Здійснення заходів 

щодо облаштування 

інженерно-технічних 

комунікацій на території 

ІП “Нововолинськ”.

✓ Зведення та 

облаштування 

адміністративної будівлі.

✓ Поточний ремонт 

під'їзних шляхів та 

будівництво внутрішніх 

доріг у межах 

індустріального парку.

✓ Обнесення парканом 

території ІП 

“Нововолинськ”.

✓ Облаштування 

автостоянки загального 

користування, а також і 

під вантажний 

транспорт.

✓ Будівництво та 

облаштування будівель 

з інженерно-технічним 

обладнанням та інших 

обслуговуючих будівель.

✓ Розміщення на дахах 

будівель в межах ІП 

“Нововолинськ” 

сонячних батарей та 

колекторів. 

✓ Застосування 

енергозберігаючих 

технологій та 

обладнання з 

використанням 

відновних джерел енергії 

при будівництві усіх 

типів приміщень.

✓ Організація процедури 

щодо вибору керуючої 

компанії ІП 

“Нововолинськ” згідно з 

чинним законодавством 

України.

✓ Залучення громади 

міста до робіт з 

облаштування ІП 

“Нововолинськ”.

✓ Організація зборів, 

семінарів, наукових 

конференцій у ВНЗ міста 

щодо вирішення 

проблематики 

перспектив подальшого 

розвитку індустріальних 

парків у місті 

Нововолинськ. 

✓ Залучення до 

стратегічного 

планування та 

оперативного 

планування розвитку ІП 

“Нововолинськ” фахівців 

відповідних вітчизняних 

та зарубіжних науково-

дослідних установ.

✓ Здійснення заходів 

щодо правового 

супроводу перебування 

учасників ІП 

“Нововолинськ” в 

Україні.

✓ Здійснення постійного 

контролю за 

дотриманням 

учасниками ІП 

“Нововолинськ” чинного 

цивільного, податкового, 

трудового, 

господарського та 

фінансовго 

господарства України, 

цієї Концепції й Договору 

про створення, розвиток 

та функціонування ІП 

“Нововолинськ. 

Своєчасне 

інформування учасників 

парку про зміни в 

законодавстві України.



МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ ТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Земельна ділянка площею 20 га, яка передбачена для

розміщення потужностей ІП “Нововолинськ”, знаходиться по

вул. Луцькій м.Нововолинськ в межах промислового району.

Характеристика земельної ділянки 

під розміщення індустріального парку:

Загальна площа 

земельної ділянки

20 га

Категорія 

цільового 

призначення 

земельної ділянки

землі промисловості, 

транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та 

іншого призначення

Технічна 

інфраструктура

На території ділянки наявна 

лінія електропередач та 

водопровід.  На відстані у 

декілька метрів від ділянки 

знаходяться напорні 

колектори та газопроводи. 

Транспортна 

інфраструктура

➢ Поруч з ділянкою 

розташована діюча 

залізнична колія.

➢ Відстань від ділянки  до 

національної автомагістралі 

Н22 Устилуг-Луцьк-Рівне 

всього 18 км, а до 

міжнародної автомагістралі 

E373 (збігається із М07) 

Варшава-Люблін-Ковель-

Сарни-Коростень-Київ — 76 

км.

➢ Відстань до найближчого 

міжнародного аеропорту 

“Львів” – 92 км.

7



ФУНКЦІЇ КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ

Організаційна модель функціонування індустріального парку – це система зв’язків між відділами, службами та

підрозділами в апараті управління парком, а також характер системної їх організації, підпорядкованості та підзвітності,

які забезпечать створення належних умов для функціонування індустріального парку.

Функції керуючої компанії:

➢ безпосереднє управління створенням і функціонуванням індустріального парку;

➢ організаційний супровід із розробки документації по плануванню індустріального парку, а також проектуванню та

будівництву інфраструктури;

➢ управління та обслуговування будівель, споруд та обладнання в середині парку, утримання необхідної інформаційної

та телекомунікаційної інфраструктури;

➢ залучення фінансування на створення і функціонування індустріального парку;

➢ організація служб загального користування (експлуатація інженерних систем і споруд, утилізація відходів);

➢ внутрішньо паркова логістика (утримання складів сировини, допоміжних матеріалів та енергоносіїв);

➢ залучення інвестицій та робота з інвесторами, здійснення заходів по залученню на територію індустріального парку

підприємств і супутніх їм сервісів зацікавлених господарюючих суб'єктів;

➢ робота з громадськістю, засобами масової інформації;

➢ організаційний та правовий супровід учасників індустріального парку при розміщенні підприємств і сервісів на його

території, в тому числі при розробці, експертизі та погодженні документації, виборі підрядників, будівництві,

забезпеченні трудовими, енергетичними, природними та іншими ресурсами;

➢ збір відповідних даних та підготовка регулярних звітностей для уповноважених органів і резидентів індустріального

парку про хід реалізації та функціонування індустріального парку.
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ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПО СТВОРЕННЮ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ
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Фінансування заходів по створенню та розвитку індустріального парку на території міста Нововолинськ

передбачається реалізовувати за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, суб’єктів господарювання всіх

форм власності, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених

законодавством:

Прогнозні показники споживання 

основних ресурсів резидентами парку:

✓ Очікувана потреба у газі, м3/рік – 4326400

✓ Очікувана потреба в електроенергії, МВт/рік – 3360

✓ Очікувана потреба у воді, м3/рік – 45740

✓ Очікуваний обсяг стічних та поверхневих вод, м3/рік - 36608

➢ основним джерелом фінансування створення

індустріального парку на початкових етапах можуть бути

лише інвестиції за рахунок коштів бюджетів різних рівнів, а

також донорських і спеціалізованих міжнародних програм;

➢ доцільним є участь держави з однієї сторони (як

розпорядника державних коштів, та ініціатора створення

сприятливих умов для розвитку виробництва та залучення

інвестицій), приватних інвесторів (як власників інвестиційних

коштів) – з іншої, а також органу місцевого самоврядування

– як власника земельної ділянки;

➢ півфінансування різних етапів створення індустріального

парку може здійснюватись на підставі Закону України «Про

державно-приватне партнерство» від 01.07.2010;

➢ початковий фонд керуючої компанії індустріального парку

має складатись з оборотних коштів, що формують оборотну

вартість промислової території; з готівкових коштів,

необхідних для розбудови базової інфраструктури

промислового парку та на здійснення маркетингової

діяльності; з фінансових ресурсів для проведення

підготовчих, планувальних, експертних та дозвільних

заходів;

➢ інвестиційна політика регіону повинна стати засобом

державної підтримки індустріального парку у

м.Нововолинськ.
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Створення та функціонування ІП «Нововолинськ» на території Нововолинська дозволить оптимізувати фінансові

активи потенційних інвесторів шляхом зменшення витрат коштів та часу на облаштування майданчика для

розміщення потенційного підприємства, у той же час – отримати переваги від розвиненості міста, обсягів його

споживчого ринку, наявної транспортної та виробничої інфраструктури, науково-технічного й трудового потенціалу.

Очікувані результати функціонування ІП “Нововолинськ”:

❖ поліпшення інвестиційного клімату міста

❖ забезпечення його економічного розвитку

❖ створення умов для залучення інвестицій у економіку

❖ диверсифікація економіки

❖ розвиток інноваційних, високотехнологічних та наукомістких галузей

економіки

❖ підвищення конкурентоспроможності території

❖ розвиток сучасної виробничої та ринкової інфраструктури

❖ створення нових робочих місць

❖ збільшення надходжень бюджетів усіх рівнів

❖ покращення купівельної спроможності населення міста



РИНКОВА МОДЕЛЬ СПІВПРАЦІ ВЛАДИ, ВНЗ ТА БІЗНЕСУ

ВЛАДА МІСТА

БІЗНЕСВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Влада міста: Бізнес:

Вищі навчальні заклади:

➢ надання інвестору інформації

для прийняття оптимального

рішення

➢ сприяння у підведенні

комунікацій

➢ надання допомоги при

проходженні дозвільних

процедур

➢ диверсифікація економіки міста

➢ створення додаткових робочих

місць

➢ створення додаткової вартості

за рахунок виготовлення

продукції із вітчизняної

сировини

➢ зменшення обсягів імпорту

продукції в таких галузях як

легка промисловість

машинобудування, ІТ-галузь

➢ додаткові надходження до

бюджетів усіх рівнів за рахунок

сплати податків і зборів

Влада міста

ВНЗ Бізнес

➢ проведення бізнес-аналізу і оцінки

ризиків

➢ експертні знання і технології

➢ інвестиції у виробництво та

промисловість

➢ компетентність управління

бізнесом в певних галузях

➢ прибуток від успішно

функціонуючого бізнесу

➢ формування сильного

позиціонування компанії для

подальшого розширення бізнесу в

Україні

➢ використання логістичних можли-

востей Нововолинська для

сполучення із будь-яким регіоном

України та країн зарубіжжя

➢ створення передового досвіду і

підвищення іміджу компанії
➢ надання консультацій;

➢ наукові дослідження;

➢ забезпечення трансферту 

технологій;

➢ розробка науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
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Виконавчий комітет Нововолинської міської ради

Адреса: проспект Дружби, 27

м. Нововолинськ

Волинська область

45400

Тел.: +380505854766

+380678574974

E-mail: invest@nov-rada.gov.ua

Web: www.novovolynsk-rada.gov.ua 

mailto:invest@nov-rada.gov.ua

