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Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва 

Віктор Галасюк взяв участь у «круглому столі» «Промислова нерухомість 

та індустріальні парки» 

   

У рамках організованого Ukrainian Building Community, «Асоціація 

індустріальних парків України» (АІНПУ) та Better Regulation Delivery Office 

заходу обговорювали імплементацію Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо зняття регуляторних бар’єрів для 

розвитку мережі індустріальних парків в Україні)» та перспективи розвитку 

мережі індустріальних парків в Україні  (Офіційний веб-портал Верховної Ради 

України). 

Голова комітету В. Галасюк зазначив: «Індустріальні парки одночасно є 

інструментом децентралізації (оскільки дають місцевим територіальним 

громадам можливість створювати нові робочі місця та залучати іноземні 

інвестиції, наповнювати місцевий бюджет) та інструментом реалізації 

державної економічної та промислової політики». 

За його словами, індустріальні парки є однією з ключових складових 

моделі промислової політики, розробленої та затвердженої комітетом. 

«Індустріальні парки – це один з елементів того інвестиційного “пазлу”, який 

має скластися для того, аби ми перейшли від “проїдання” до розвитку. Розвитку 

власної промисловості та економіки», – наголосив В. Галасюк, додавши, що 

використання цього інструменту допомогло багатьом країнам світу підняти 

власне виробництво і суттєво збільшити ВВП. 

Разом з тим народний депутат зауважив, що задля ефективного 

запровадження індустріальних парків в Україні потрібен комплекс умов. Так, 

згаданий вище Закон «встановлює базові “правила гри” – організаційні засади 

діяльності індустріальних парків в Україні, є досить детально прописаний та 

містить норми прямої дії, що мінімізують можливість корупційних проявів з 

боку влади». Разом з тим цього абсолютно недостатньо, адже в інших країнах 

забезпечується ряд сприятливих умов – потужних податкових, митних та 

регуляторних преференцій. 

У цьому ключі В. Галасюк розповів про законопроекти, що містять дієвий 

набір стимулів для розвитку індустріальних парків в Україні – проект Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку 

вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в 

реальний сектор економіки через індустріальні парки» (№ 2554а) та проект 

Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення 

інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки» (№ 2555а). 

https://www.facebook.com/Ukrainian-Building-Community-556843934448011/
https://www.facebook.com/Ukrainian-Building-Community-556843934448011/
https://www.facebook.com/Ukrainian-Building-Community-556843934448011/
https://www.facebook.com/Ukrainian-Building-Community-556843934448011/
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126921.html
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/126921.html


Висловлюючи вдячність усім, хто підтримав прийняття базового 

законопроекту, голова комітету відзначив, що наразі в парламенті формується 

«промислове лоббі», якого до недавнього часу, на жаль, не існувало. 

 


