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6.3. Індустріальний парк «Свема » 

З 2000 по 2030 роки за містом Шостка законодавчо закріплено статус території, де 

діє спеціальний режим інвестиційної діяльності, відповідно до Указу Президента України 

від 27 червня 1999 р. N 726. Але якщо раніше такий режим передбачав суттєві пільги для 

таких територій, то нині вони практично не діють. Тим не менш у результаті повного фун-

кціонування зазначеного спеціального режиму протягом шести років на території міста 

було розв'язано ряд економічних проблем, що сприяло активізації діяльності підприємців 

міста, створенню позитивного інвестиційного іміджу регіону, забезпеченню розвитку ри-

нкової інфраструктури міста, а також підвищенню виробничого потенціалу підприємств, 

які отримали інвестиції.  

Сьогодні місто Шостка впевнено тримає курс на євроінтеграцію. Шосткинські під-

приємства, ділові кола співпрацюють з партнерами з Франції, Польщі, Німеччини та ін-

ших країн. Це сприяє впровадженню інноваційних технологій, інтеграції до світового еко-

номічного простору. За останні роки набутий чималий досвід роботи міста з багатьма віт-

чизняними та іноземними інвесторами, яким надавалася містом всебічна допомога та під-

тримка в ході реалізації інвестиційних проектів. 

Це проекти будівництва (реконструкції) підприємств: з виробництва м’ясних про-

дуктів вартістю 2,5 млн. доларів – ВАТ «Полісся»; з переробки деревини та виробництва 

виробів з неї вартістю 1 млн. доларів – ТОВ «Шостка-Технокат» та інші. 

Французьска «Bel Group» в 2007 р. купила ВАТ «Шосткинський міськмолкомбінат», 

який увійшов до ПАТ "Бель Шостка Україна", за 50 млн. грн., а запланована сума інвести-

цій в нього складала на той час 10 млн. доларів. Були відкриті нові лінії з виробництва твер-

дих сирів та проведені інші заходи з реконструкції, і нині це всесвітньо відомий «бренд». 

Нещодавно було відкрито нове виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів 

ПАТ «Фармак», об’єм інвестицій у виробництво якого склав 350 млн. грн. Відбулося також 

урочисте відкриття підприємства ТОВ НВП "Технологія" на 200 робочих місць з виготов-

лення піноскла – сучасного теплоізоляційного матеріалу, перше в Україні, компанією 

«УкрЄСКО» («Украинска єнергозберігаюча сервісна компания») за сприяння Європейсько-

го банку реконструкції і розвитку. Розробку і монтаж технологічних ліній здійснювали фа-

хівці китайської компанії «Ланжоу Пєнг Фєй». Обидва підприємства розмістилися на про-

мисловій площадці колишнього НВО «Свема», а нині ВАТ АК "Свема", що є управляючою 

компанією промплощадки, на якій розмістилося більш 30 сучасних виробництв. 

Досвід багатьох країн світу доводить, що найбільш позитивно впливає на економі-

чну і соціальну ситуацію, підтримує процес модернізації промисловості та приваблює іно-

земних і вітчизняних інвесторів розвиток в промислових зонах міст індустріальних парків 

(мають також назви промислових, інженерних, інноваційних). В індустріальних парках 

застосовуються сучасні технології та інновації у виробничих процесах, виробляються ви-

сокоякісні товари, поліпшується дослідницький потенціал країни. Діяльність індустріаль-

них парків створює сприятливі умови для розвитку малого і середнього бізнесу, співпраці 

з іноземними економічними суб’єктами, і тому позитивно впливає на конкурентоздат-

ність, продуктивність праці і підвищення рівня зайнятості населення, вирішення проблем 

працевлаштування тощо. Створення індустріальних парків також сприяє більш ефектив-

ному використанню вкладених інвестицій, а також людських ресурсів, енергоресурсів, за-

трат на інженерні комунікації і логістику.  

В Україні процес створення індустріальних парків було започатковано з прийнят-

тям у 2006 р. «Концепції створення індустріальних (промислових) парків в Україні». Про-

цес створення індустріальних парків розглядався на той час, насамперед, як інструмент 

територіального розвитку. Концепцією передбачалось прийняття на І етапі її втілення в 

життя законодавчої бази, а з 2008 р. мала розпочатися реалізація пілотних проектів в АР 

Крим, Київській, Львівській, Одеській та Харківській областях. Проте ці завдання не були 

реалізовані вчасно і в повному обсязі. 
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Визначилися лише пілотні проекти індустріальних парків, які мали бути розроб-

лені, це: «Щолкінський», «Черляни», «Рогань», але тільки останній розпочав практичну 

діяльність, яка зводилася до надання інформаційно-консультативних, рекламних та інших 

послуг для підприємців, що не відповідає сутності індустріального парку.  

Положення про створення індустріальних парків були включені до стратегій соціа-

льно-економічного розвитку більшості регіонів України. В окремих регіонах були затвер-

джені програми їх розвитку. Кабінетом міністрів України було прийнято розпорядження 

від 14 вересня 2011 р. № 865-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

розвитку індустріального (промислового) парку «Свема» в м. Шостці Сумської області на 

2012-2015 роки». Основною метою Програми було створення умов для розвитку індустрі-

ального (промислового) парку «Свема» в частині розбудови сучасної виробничої та рин-

кової інфраструктури, переходу до високотехнологічного виробництва, надання дієвої 

підтримки малому і середньому бізнесу та створення нових робочих місць. 

Програмою були визначені основні завдання для досягнення цієї мети:  

– формування сприятливого інвестиційного клімату, збільшення потоку внутрішніх 

та зовнішніх інвестицій; 

– розміщення в м. Шостці нових підприємств та створення нових робочих місць; 

– технічне переоснащення інфраструктури території індустріального парку; 

– збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів; 

– удосконалення організації науково-технічної діяльності, комерціалізація дослі-

джень; 

– підвищення соціальної привабливості наукової сфери в регіоні, скорочення від-

току кадрів, залучення до наукової праці молоді.  

Програма мала виконуватися паралельно зі створенням законодавчо-нормативної 

бази, включала проектні роботи по функціональному зонуванню території і мала стати 

прикладом для створення аналогічних індустріальних парків в інших регіонах країни.  

Очікувалося, що в результаті виконання Програми вдасться досягти економічної і 

соціальної ефективності, а саме: 

Економічна ефективність: 

– забезпечити збереження висококваліфікованих кадрів; 

– підвищити ділову активність у м. Шостці; 

– підвищити привабливість освіти і наукової діяльності в Шосткинському інституті 

Сумського державного університету;  

– комерціалізувати науково-дослідні розробки; 

– збільшити кількість фірм та компаній, розширити спектр їх послуг та здійснити 

комерційне освоєння нових ідей і винаходів, результатів прикладних і фундаментальних 

наукових досліджень (планувалося залучити не менше 200 млн. доларів США інвестицій). 

Соціальна ефективність: 

– підвищити рівень зайнятості населення в результаті створення 10 тис. нових ро-

бочих місць; 

– підвищити рівень заробітної плати і доходів; 

– забезпечити проходження практики студентів навчальних закладів різних рівнів 

акредитації; 

– працевлаштувати випускників навчальних закладів; 

– забезпечити спільне використання матеріально-технічної бази індустріального 

парку «Свема» підприємцями та науковцями; 

– започаткувати власний бізнес у бізнес-інкубаторі студентам, викладачам та аспі-

рантам; 

– підвищити культурний, спортивно-оздоровчий рівень життя громадян, збільшити 

його тривалість; 

– використовувати енергозберігаючі технології під час реконструкції інженерних 

споруд комунальної сфери м. Шостки.  
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Розміщення індустріального (промислового) парку планувалося на території 

ВАТ «Акціонерна компанія «Свема» шляхом розбудови та використання виробничих по-

тужностей зазначеної компанії (адміністративні, складські та виробничі приміщення нині 

не працюючого НВО «Свема», правоприємником якого є акціонерна компанія) з метою 

започаткування новими підприємствами господарської діяльності з виготовлення різноп-

рофільної товарної продукції. 

При цьому планувалося застосування комплексного підходу, що передбачав: вжит-

тя необхідних заходів до залучення вітчизняних і зарубіжних інвесторів з наданням їм, 

відповідно до законодавства, земельних ділянок разом з розташованими на них виробни-

чими, складськими та адміністративними приміщеннями, закінчення реконструкції на-

вчально-лабораторного корпусу Шосткинського інституту Сумського державного універ-

ситету з бізнес-інкубатором, електронною бібліотекою та on-line студією, створення нау-

ково-технічного центру, офісних приміщень, конструкторських бюро, конференц-залу, 

експоцентру, паркінгів, системи логістики, мережі закладів торгівлі, харчування та побу-

тового обслуговування, закладів дорожньої та соціальної інфраструктури.  

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становив на той час 75,7 млн. гривень, 

у тому числі за рахунок державного бюджету – 15 млн., обласного бюджету - 5,3 млн., мі-

сцевого бюджету – 4 млн., інших джерел – 51,4 млн. гривень. 

Проте фінансування цієї програми не здійснювалось, зокрема саме через відсутність 

законодавчо-нормативної бази. Це затримало реальні кроки по створенню і функціонуван-

ню в місті індустріального парку. Гальмами стали і юридичні питання щодо необхідності 

попереднього проведення процедури банкротства і закриття непрацюючого підприємства з 

виробництва кіноплівки. В результаті індустріальний парк створено в 2014 році на прилег-

лій до нього території значно меншої площі, що належить міській раді (вивільнені або віль-

ні від забудови ділянки північної промзони міста, детальніше далі).  

Поштовхом до активізації роботи зі створення індустріальних парків в країні стало 

прийняття у 2012-2013 рр. низки законодавчих і нормативних документів, що створили 

необхідне правове поле для застосування цього організаційно-економічного механізму, 

насамперед, Закону України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 р. №5018-VI. 

Законом було визначено, що індустріальний парк – це визначена ініціатором ство-

рення відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструкту-

рою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати госпо-

дарську діяльність у сфері промислового виробництва, а також науково-дослідну діяль-

ність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій на умовах, визначених законом та 

договором про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку. Домі-

нуючим став погляд на індустріальні парки як на механізм стимулювання інвестиційно-

промислової діяльності. 

Законодавчими і нормативними документами були передбачені наступні види дер-

жавної підтримки для індустріальних парків, які реально стали привабливими для потен-

ційних інвесторів (хоча законодавча база, на їхню думку, ще потребує удосконалення): 

– звільнення керуючих компаній, ініціаторів створення – суб’єктів господарювання 

та учасників індустріального парку від пайової участі у розвитку інфраструктури населе-

ного пункту у разі будівництва об’єктів у межах індустріального парку; 

– надання керуючим компаніям та ініціаторам створення – суб’єктам господарю-

вання безвідсоткових кредитів (позик), цільового фінансування на безповоротній основі 

для облаштування індустріальних парків; 

– звільнення керуючих компаній, ініціаторів створення – суб’єктів господарювання 

та учасників індустріального парку від сплати ввізного мита при ввезенні устаткування, 

обладнання та комплектуючих до них, що не виробляються в Україні та не є підакцизними 

товарами та ввозяться для облаштування індустріального парку і здійснення господарсь-

кої діяльності. 

http://www.euroosvita.net/index.php/?category=17&id=2114
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При цьому для суб’єктів, що звільняються від сплати ввізного мита, передбачено 

вичерпний перелік можливих напрямів використання вивільнених коштів: облаштування 

індустріального парку, запровадження новітніх технологій, збільшення випуску продукції 

та зменшення витрат за видами господарської діяльності, здійснення науково-дослідної 

діяльності, повернення кредитів та оплати інших запозичень, а також сплата відсотків за 

такими кредитами та запозиченнями. Така норма надає керуючим компаніям та суб’єктам 

господарювання індустріальних парків додаткові фінансові ресурси для забезпечення їх-

ньої організаційно-виробничої та науково-дослідної діяльності. 

Згідно з українським законодавством, державна підтримка на облаштування індус-

тріального парку та його учасникам надається тільки за умови внесення до Реєстру індус-

тріальних парків за визначеною процедурою. Істотними умовами для внесення індустріа-

льного парку до Реєстру є відсутність у його межах цілісного майнового комплексу, який 

дозволяє здійснювати виробництво продукції; залучення недержавних джерел фінансу-

вання в обсязі не менше 75 % кошторисної вартості проекту облаштування індустріально-

го парку; створення нових робочих місць; впровадження сучасних технологій; забезпе-

чення охорони навколишнього природного середовища. 

Міжвідомчою комісією при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі було 

прийнято рішення про включення 12 індустріальних парків до Реєстру індустріальних па-

рків за поданими заявами, серед яких і Індустріальний парк «Свема» в м. Шостка. 

Ініціатором створення індустріального парку «Свема» стала Шосткинська міська 

рада. Рішенням ХVІІ сесії VІ скликання міської ради від 05.07.2013 р. була затверджена 

Концепція Індустріального парку «Свема», яка була відкоригована та прийнята в новій 

редакції рішенням ХХІІ сесії VI скликання від 31.01.2014 р. 

Відповідно до даної Концепції індустріальний парк створюється на 30 років. Осно-

вною метою створення індустріального парку є залучення інвестицій в економіку міста 

Шостка, розвиток промисловості, залучення наукового потенціалу для виробництва інно-

ваційної продукції, підвищення соціальних стандартів життя. 

Завданнями створення індустріального парку є: 

– збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів у вигляді податків та зборів; 

– забезпечення збалансованості та пропорційності соціально-економічного розвитку; 

– забезпечення стабільних умов інвестиційної діяльності протягом усього періоду 

створення, облаштування та функціонування індустріального парку; 

– підвищення рівня зайнятості населення; 

– створення умов для підвищення добробуту й купівельної спроможності населення; 

– забезпечення сприятливих умов для розвитку малого й середнього підприємницт-

ва завдяки діяльності індустріального парку. 

При створенні  та функціонуванні індустріального парку «Свема» мають бути до-

тримані такі основні принципи: 

– ефективного використання промислової території міста Шостка; 

– раціонального використання потенціалу міста Шостка, його земельних, трудових 

та інших ресурсів; 

– стимулювання створення нових робочих місць; 

– реалізації соціального партнерства між працівниками (представниками працівни-

ків), роботодавцями (представниками роботодавців), науковими установами та органами 

місцевого самоврядування; 

– розмежування повноважень і відповідальності всіх учасників процесу створення 

індустріальних парків. 

Функціональне призначення індустріального парку полягає у розбудові сучасного 

виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною інфраструк-

турою, складськими та адміністративними приміщеннями. Пріоритетними напрямами дія-

льності індустріального парку є хімічне виробництво, виробництво фармацевтичних ви-

робів, будівельних матеріалів, деревообробка, виробництво із пластмаси, надання логісти-
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чних послуг (перелік може бути доповнений та/або належним чином скорегований від-

повідно до актуальних потреб громади). 

В основі створення індустріального парку «Свема» є ідея залучення інвесторів 

шляхом надання земельної ділянки з розвинутою інфраструктурою (комплекс інженерно-

комунікаційних та інформаційних послуг), з подальшим викупом або наданням в оренду 

земель та будівель для організації виробництв або іншої комерційної діяльності.  

Визначною умовою індустріального парку «Свема» є своя інженерна інфраструк-

тура на даній території, інтеграція технологічного виробничого потенціалу, наявність тру-

дових ресурсів з високим освітнім рівнем, науково-дослідні інститути міста та її вигідне 

географічне розташування. 

Конкурентними ознаками індустріального парку є географічна близькість ринків 

збуту і трудових ресурсів, наявність фінансових партнерів, транспортна доступність, інте-

грація декількох видів транспорту, надлишкова забезпеченість енергетичними ресурсами, 

спрощений порядок проходження резидентами адміністративних та дозвільних процедур, 

близькість житла і соціальної інфраструктури, можливість розширення виробництва, пе-

редові інженерні рішення та інше. 

Первісна земельна ділянка, на якій намічалося створення індустріального парку, 

мала загальну площу 326 га, з якої належало ВАТ «АК «Свема» - 209 га, з прилеглою те-

риторією – 117 га (практично вся північна промислова зона міста). Було розроблено дета-

льне планування території індустріального парку «Свема», де зазначені основні коридори 

проходження інженерних мереж та комунікацій, розміщення автомобільних доріг, заліз-

ничних колій, проведена розбивка земельних ділянок. На території індустріального парку 

планувалося також розмістити об’єкти обслуговування працюючих, проводити роботи по 

озеленюванню ландшафту, декоративному облаштуванню промислових зон.  

За рішенням XIV сесії VI скликання Шосткинської міської ради від 25.01.2013р. 

«Про регулювання земельних відносин») Комунальному підприємству «Індустріальний 

парк «Свема» було надано в оренду земельну ділянку прощею 92,0 га по вул. Гагаріна, 1, 

для створення індустріального (промислового) парку, строком на 30 років (кадастровий 

номер 5911000000:02:001:0058). Саме на цю територію була розроблена Концепція Індус-

тріального парку «Свема», що була затверджена рішенням міської ради в 2013 р. та 

прийнята в новій редакції в 2014 р. В межах наданої ділянки Індустріального парку «Све-

ма» відсутній цілісний майновий комплекс, який дозволяє здійснювати виробництво про-

дукції, що є важливою нормою закону. 

Нові підприємства, які вже розмістилися на території промплощадки НВО «Свема» 

(понад 30 одиниць) стали підприємствами-супутниками індустріального парку і функціо-

нують з ним як єдиний комплекс, ставлячи перед собою аналогічні завдання інноваційно-

го розвитку. Тут знаходяться підприємства, що займаються метало - та деревообробкою, 

виробництвом устаткування, тари, ізоляційних матеріалів, фарб, лаків. Чисельність персо-

налу складає 1200 чол. 

Нині промислова площадка ВАТ «АК Свема» займає площу 234,8 га, з них площа 

під використанням складає 134,8 га , вільна площа – 100 га. На території розташовано біля 

200 виробничих корпусів, площа виробничих та складських приміщень – 100000 м2, торго-

вих та адміністративних – 50000 м2, тому ще є багато місця для розміщення нових об’єктів.  

На території індустріального парку проектом передбачені наступні функціональні 

зони: 1.Логістика. 2. Фармацевтика. 3. Виробництво з пластмас. 4. Переробка деревини. 5. 

Хімічне виробництво. Останнім часом до них додалася альтернативна енергетика. 

Поряд з індустріальним парком і промплощадкою «Свеми» розташована ТЕЦ потужні-

стю 115 мВт (з них задіяно 60 мВт). Площадка забезпечена природним газом (до 500 тис. 

м3/добу), артезіанською водою (до 0,5 тис. м3/год.) та технічною водою (до 3 тис. м3/год.), ка-

налізацією (відведення попередньо очищених стічних вод здійснюватиметься на міські очисні 

споруди). Наявні під’їдні залізничні колії промислового призначення, які з’єднують північну 

промзону міста з Південно-Західною залізницею (більш детально – у розділі 18). 


