
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва  

В. Галасюк та заступник голови комітету С. Кіраль провели громадське 

обговорення проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про 

індустріальні парки».  

Переважна більшість індустріальних парків в Україні не функціонує і лише 

деякі перебувають на стадії облаштування. Виправити цю ситуацію можливо 

шляхом внесення змін до Закону «Про індустріальні парки». 

З цією метою у Верховній Раді було проведено робоче обговорення, в 

рамках якого громадськість, народні депутати, представники бізнесу та 

експертного середовища отримали змогу долучитися до процесу розробки 

нового законопроекту, спрямованого на ліквідацію регуляторних бар’єрів, що 

стоять на заваді розвитку мережі індустріальних парків в Україні. 

Як пояснив голова комітету, така необхідність продиктована соціально-

економічною ситуацією в країні. «Ми зараз знаходимося в складних умовах, 

коли навіть у Білорусі ВВП на душу населення вдвоє більше. І зараз важливо 

розробити пакет податкових і митних стимулів, які зроблять інвестиційний 

клімат в Україні більш привабливим, ніж у країнах-конкурентах: Польщі, 

Білорусії, Чехії та Словаччині», – розповів В. Галасюк. У цьому ключі 

заступник голови комітету С. Кіраль додав: «Потенційні керуючі компанії, 

незважаючи на ситуацію в Україні, готові інвестувати в розвиток 

індустріальних парків, але головною проблемою визначають не політичні чи 

військові ризики, а перепони бюрократичного та юридичного характеру. Саме 

якісними змінами, покликаними на спрощення бюрократичного навантаження, 

можна сприяти покращенню інвестиційної привабливості України». 

Коментуючи окремі положення проекту документу, голова комітету 

поінформував про логіку його змісту та переваги: «Ми розробляємо 

законопроект-конструктор, що надає великий вибір організаційних схем і 

забезпечує максимальну гнучкість для ринку. Ми передбачаємо норми прямої 

дії в законодавстві і застосовуємо антикорупційний механізм». 

Водночас В. Галасюк наголосив на важливості максимально виваженого 

підходу до внесення змін до Закону «Про індустріальні парки». «Щоб ми 

покращили, а не погіршили цей Закон, нам треба подати тільки ті новації, які 

дійсно є життєво важливими», – підкреслив В. Галасюк (Голова Комітету з 
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