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ГОРІШНІ ПЛАВНІ –
МІСТО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

ТА ЕНЕРГІЇ ЗРОСТАННЯ!

ГІД ІНВЕСТОРА

Industrial park
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Горішні Плавні — наймолодше місто Полтавської області, один 
із найбільших промислових і культурних центрів краю, є містом 
обласного підпорядкування. Розташоване на лівому березі  
р. Дніпро в межах Придніпровської низовини.

Загальна площа Горішньоплавнівської міської ОТГ Полтавсь-
кої області становить 376,156 км² 

ПРЯМА ВІДСТАНЬ МІЖ МІСТАМИ

ВІДСТАНЬ ВІД М. ГОРІШНІ 
ПЛАВНІ ДО АЕРОПОРТІВ:

 ● до головного аеропорту  
України «Бориспіль» —  
320 км

 ● до аеропорту в м. Полтава —  
112 км

ВІДСТАНЬ ДО НАЙБЛИЖЧИХ 
МОРСЬКИХ ПОРТІВ:

 ● м. Бердянськ — 447 км
 ● м. Маріуполь — 478 км
 ● м. Одеса — 498 км
 ● Найближчий річковий 
порт: м. Кременчуг — 20 км

ВІДСТАНЬ ВІД М. ГОРІШНІ 
ПЛАВНІ ДО ЗАЛІЗНИЦІ:

 ● до станції в м. Полтава –  
114 км
 ● до станції в м. Кременчук –  
20 км
 ● на території міста знахо-
диться залізнична станція 
Золотнишине
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СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА  
ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ —  
476 ЕВРО/МІС. = 15 785 ГРН
33,16= 1 ЕВРО (КУРС НА 1.10.2020) 

ВІКОВА
СТРУКТУРА
НАСЕЛЕННЯ

ОБЛАСТІ

16–59 
РОКІВ

0–15  
РОКІВ

60 І БІЛЬШЕ 
РОКІВ

СТАНОМ НА 1.10.2020

зареєстровано 4 312 суб’єкти підприємниць-
кої діяльності, з яких 

юридичних осіб — 755 (добування металевих 
руд; добування інших корисних копалин і роз-
роблення кар’єрів; виробництво одягу; вироб-
ництво гумових і пластмасових виробів; ви-
робництво готових металевих виробів тощо);

фізичних осіб — 3 557 (виробництво одягу; 
роздрібна торгівля; надання послуг так-
сі; дiяльнiсть вантажного автомо-
бiльного транспорту; надання 
послуг перукарнями та са-
лонами краси тощо).

СТУДЕНТИ

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ ГІРНИЧО- 
БУДІВЕЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ

476 (53%)
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
425 (47%)

НАСЕЛЕННЯ

55 944

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
35 245

30,3 %

Індустріальний парк, площа — 40,3 га.
Наявна транспортна інфраструктура:

 ● автошляхи місцевого значення, (уздовж 
ділянки); до магістралі державного зна-
чення — 11,05 км

 ● залізни ця (уздовж ділянки)
 ● вантажний річковий порт – 6,3 км
 ● станція заправки газового пального — 230 м

Наявна технічна інфраструктура:
 ● електропідстанція — 1,5 км
 ● водогін питної води — 300 м 
 ● газові мережі високого та низького тиску, 
газова розподільча станція — 100 м

 ● волоконно-оптична лінія зв’язку 150 м

ІНВЕСТИЦІЙНІ ОБ’ЄКТИ

24,4 %

7,7 %

16,6% 7,8 %

13,2 %

24,2%

14,0%

61,8%

 ● Паркова зона, сквери, бульвари — 106,2 га 
 ● Ландшафтний заказник — 714,7 га

РЕКРЕАЦІЙНА ЗОНА

 ● Промислова територія — 5509 га

ПРОМИСЛОВА ТЕРИТОРІЯ 

 ● Територія — 168,9 га

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКА ЗОНА

 ● Житлова зона — 340,2 га

ЖИТЛОВА ЗОНА

53%
47%
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ЛАСКАВО ПРОСИМО! ВІЗОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНИ

Ласкаво просимо до Горішніх Плавнів — міста професіоналізму та енергії зростання!
Якщо ви іноземець — подорож до Горішніх Плавнів потрібно розпочинати з ознайомлення з 
візовими вимогами. В’їхати в Україну на термін до 90 днів протягом будь-якого 180-денного 
періоду можуть громадяни із 60 юрисдик-цій, до яких входять усі країни ЄС, а також США, Кана-
да, Японія, Росія, Бразилія, Аргентина та ін. Крім того, без віз до України можуть подорожувати 
громадяни Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови й Узбекистану.
Якщо вам віза все-таки необхідна — ви можете скористатися системою онлайн-оформлення 
електронних віз для в’їзду в Україну. Більше інформації: mfa.gov.ua.

ПРИЇЗД ДО МІСТА ГОРІШНІ ПЛАВНІ

Зазвичай іноземні гості прилітають у головний аеропорт України — «Бориспіль», відстань 
від якого до столиці України Києва становить 12 км, а до міста Горішні Плавні — 320 км.  
«Бориспіль» вдало розташований на перетині багатьох повітряних трас, що поєднують Азію 
з Європою та Америкою. З аеропорту перевезення пасажирів і вантажів здійснюють понад 
25 національних і закордонних авіакомпаній за 75 регулярними маршрутами по всьому світу.
Крім авіаперельоту, Ви можете дістатись до Горішніх Плавнів залізницею (до м. Кременчук, 
а потім 20 км автотранспортом), а також автомобілем – адже місто Горішні Плавні знахо-
диться від кордону з країнами ЄС на відстані всього лише 990 км.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Якщо ви вирішите розпочати свій бізнес у Горішніх Плавнях — вас здивує швидкість і просто-
та процедури реєстрації. Ви можете створювати нові підприємства, які на 100% належатимуть 
вам, незалежно від того, українським ви є інвестором чи іноземним; відкривати філії та інші 
відокремлені підрозділи своєї компанії; придбавати у власність українські підприємства, що вже 
діють, або створювати спільні підприємства з українськими юридичними й фізичними особами.
Найпоширенішими типами компаній в Україні є: товариства з обмеженою відповідальністю 
(ТОВ), публічні акціонерні товариства (ПАТ) і приватні акціонерні товариства (ПрАТ). Головна 
відмінність ПАТ від ПрАТ полягає в тому, що публічне акціонерне товариство може здійсню-
вати публічне розміщення акцій, за якого пропозиція акцій може бути адресована більш ніж 
100 фізичним і/або юридичним особам, крім акціонерів товариства, і водночас чинні акці-
онери емітента не мають переважного права на придбання розміщуваних акцій. Натомість 
ПрАТ дозволено розподіляти свої акції лише через приватні пропозиції.
Крім зазначених типів компаній, в Україні провадять діяльність й інші види юридичних осіб: 
приватні підприємства, кооперативи, асоціації, компанії з додатковою відповідальністю тощо. 
Але на практиці ці форми для реалізації інвестиційних проєктів використовують зрідка.
Найпопулярнішою формою організації бізнесу в Україні є товариство з обмеженою відпо-
відальністю — ТОВ, яке приблизно еквівалентно компанії типу LLC у Великобританії або  
GmbH — у Німеччині. Переваги ТОВ в тому, що це дуже гнучка форма організації бізнесу, 
використання якої потребує мінімальних витрат: вартість послуг юридичних компаній із роз-
робки засновницьких документів ТОВ і проведення реєстраційних процедур протягом одно-
го тижня становить менш як €100.
У деяких випадках для започаткування бізнесу потрібно мати певні ліцензії (наприклад,  
у разі заснування фінансових установ).
Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначено Законом Украї-
ни «Про ліцензування видів господарської діяльності» (zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19).
Додаткову інформацію щодо процедур започаткування бізнесу в багатьох сферах: від 
енергетики, сільського господарства й ритейлу до медицини, освіти й ІТ, можна знай-
ти на інтернет-ресурсі «Платформа ефективного регулювання», який адмініструє Мініс-
терство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за посиланням:  
bc.regulation.gov.ua/#casesearch.
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Система оподаткування в Україні, яку визначено Податковим кодексом, складається із загаль-
нодержавних і місцевих податків та зборів.
Ключовими платежами для більшості підприємств, що перебувають на загальній системі опо-
даткування, є:

 ● податок на додану вартість — 20% (експорт підлягає оподаткуванню за ставкою 0%);
 ● податок на прибуток підприємств — 18% (для підприємств-пільговиків ставка становить 0%);
 ● єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 22% від нарахова-
ної працівникам заробітної плати (для певних категорій фізичних осіб – підприємців і членів 
фермерських господарств — 0%);
 ● військовий збір — 1,5% із нарахованої заробітної плати працівникам підприємства;
 ● податок на доходи фізичних осіб — 18% із нарахованої заробітної плати працівникам під-
приємства;
 ● плата за землю землекористувачами — до 12% від нормативної грошової оцінки використо-
вуваної земельної ділянки (установлює орган місцевого самоврядування).

На території Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади Полтавської області:
 ● земельний податок для юридичних осіб становить від 0,03% до 5% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки;

 ● орендна плата за землю — від 0,09% до 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Крім загальної, в Україні передбачено і спрощену систему оподаткування, відповідно до якої 
юридичні особи можуть сплачувати єдиний податок, що становить:

 ● 3% від суми доходу — у разі сплати податку на додану вартість;
 ● 5% від суми доходу — у разі, якщо юридична особа не є платником податку на додану вартість. 

Більше інформації: www.hp-rada.gov.ua/main/2693-do-uvagi-subyektv-gospodaryuvannya.html.

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ФІНАНСИ ТА СТРАХУВАННЯ

Банківська система, яка є складником економічної системи України, представлена Національ-
ним банком України та іншими банками (резидентами й нерезидентами, зареєстрованими на 
території України), а також небанківськими фінансовими установами (кредитні спілки, інвес-
тиційні фонди, факторингові компанії та ін.). Національний банк України провадить грошо-
во-кредитну політику з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, здійс-
нює валютне регулювання, а також установлює правила проведення банківських операцій.
Грошовою одиницею України є гривня (символ — ₴, код — UAH), курс якої станом на певну 
дату можна уточнити онлайн на сторінці НБУ: bank.gov.ua/markets/exchangerates. Розрахунки 
на території України можна здійснювати як у готівковій, так і в безготівковій формах.
Для ведення господарської діяльності підприємства, що працюють на території України, від-
кривають рахунки у гривнях та іноземній валюті в банках, які своєю чергою мають кореспон-
дентські рахунки в Національному банку України та інших банках в Україні й за кордоном, 
здійснюючи фінансові трансакції за допомогою системи BankID Національного банку України 
та Міжнародної системи грошових переказів SWIFT. Тарифи на надсилання SWIFT-платежів 
становлять у середньому 0,5% від суми.
На території України діють міжнародні платіжні системи Visa, MasterCard, American Express, 
Western Union, MoneyGrаm, INTELEXPRESS, ХАЗРИ, RIA, Sigue Money Transfer, MEEST; інноваційні 
сервіси Apple Pay та Google Pay; Національна платіжна система «Український платіжний простір», 
а також системи електронних платежів для здійснення платіжних операцій у мережі Інтернет.
8,5 тис. банківських відділень разом із мережею із 279 тис. торговельних платіжних терміна-
лів і майже 20 тис. банкоматів створюють на всій території України надзвичайно зручні умови 
для проведення фінансових трансакцій. Як діяльність банківської системи України анало-
гічна до роботи банківських систем провідних країн світу, так само й система страхування в 
Україні подібна до систем страхування, які діють у розвинутих країнах.
Сьогодні в Україні працюють сотні страхових компаній, які здатні здійснити страхування не 
тільки за трьома головними напрямами: особисте, майнове та відповідальності, а й забезпе-
чити перестрахування ризиків.
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(з умістом спирту більш як 22%) алкоголь-
них напоїв;
 ● 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тю-
тюну;
 ● транспортні засоби особистого користу-
вання.

МИТНІ ПРАВИЛА

Митні правила України, які є однаковими для всіх видів перетину кордону, регулює Митний 
кодекс України. Система митного контролю в Україні дає громадянам, які перемiщують через 
митний кордон товари для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов’язаних із провад-
женням пiдприємницької дiяльностi, альтернативу з двох каналів проходу або проїзду через 
митний кордон — «зелений» або «червоний» коридор.

Канал, позначений символами зеленого кольору, — «зелений коридор» — призначений для 
перетину кордону без декларування та сплати митних зборів. У цьому випадку пасажиру доз-
волено провозити:

 ● особисті речі;
 ● валюту до €10 000 готівкою;
 ● продукти загальною вартістю до €200;
 ● товари вагою до 50 кг і вартістю до €1000;
 ● до 5 упаковок ліків;
 ● 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних  

«Червоний» коридор передбачає обов’язковий митний контроль, перевірку документів, а та-
кож заповнення митної декларації та сплату митних зборів. Він обов’язковий для тих пасажи-
рів, хто у своєму багажі має предмети, обсяги яких перевищують обмеження «зеленого» ко-
ридору, а також, чий багаж містить: зброю, небезпечні лікарські препарати, вибухонебезпечні 
та радіоактивні речовини; антикваріат, твори мистецтва й дорогоцінності; носії інформації; 
музичні інструменти; представників флори та фауни, тварин (із ветеринарним сертифікатом 
міжнародного зразка). Ввезення на митну територію України чи вивезення за межі цієї терито-
рії товарів, призначених для виробничої або іншої підприємницької діяльності, теж регламен-
тує Митний кодекс України. Водночас варто зазначити, що для більшості товарних груп ставки 
ввізного й вивізного мита не перевищують 15% від митної вартості товарів.

Зазвичай для роботи у сфері зовнішньоекономічної діяльності та додержання митних правил 
компанії беруть до свого штату досвідчених бухгалтерів і юристів. А втім, якщо операції з ім-
порту / експорту вантажів компанія планує здійснювати нечасто, то їй вигідно залучати митних 
брокерів — фірми, що спеціалізуються на послугах із митного оформлення вантажів.

НАЙМ ПЕРСОНАЛУ

Загальна чисельність населення України становить 42,0 млн осіб (станом на 01.06.2019), з яких 
кількість зайнято-го населення віком від 15 років становить 16,4 млн осіб.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у Горішніх Плавнях становить €573, мі-
німальна заробітна плата — €140 (станом на 30.06.2019 при курсі ₴26,75 за €1).
Попри невисокий рівень оплати праці, українські працівники дуже працьовиті та креативні, 
адже кожний п’ятий має вищу освіту. Підтвердженням ефективності українських фахівців, на-
приклад, є той факт, що Україна посідає перше місце в Європі в галузі IT-аутсорсингу й розроб-
ки програмного забезпечення.
Регулюють трудові відносини працівників і роботодавців у країні Кодекс законів про працю 
України, інші закони й нормативні акти України, а також внутрішні документи суб’єкта госпо-
дарювання.
Допомагає в пошуку фахівців і видає дозволи на застосування в Україні праці іноземців Дер-
жавна служба зайнятості. Крім того, в Україні працює значна кількість рекрутингових компа-
ній, які надають послуги з пошуку й добору персоналу для компаній-роботодавців. Вартість 
таких послуг зазвичай еквівалентна місячній заробітній платі дібраного фахівця, якого ком-
панія-замовник бере на роботу.

ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Бухгалтерський облік в Україні врегламентовано Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, роз-
робленими на основі міжнародних стандартів фінансової звітності та законодавства Євро-
пейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку а також власне міжнародними стандартами 
фінансової звітності.
За ведення обліку на підприємстві відповідає бухгалтер, а директор, як уповноважена особа 
власника, відповідає за організацію обліку. Підприємства в Україні мають право доручати ве-
дення бухгалтерського обліку не тільки власним штатним працівникам, а й зовнішнім вико-
навцям на договірних засадах. Такі послуги для підприємств на початковій фазі становлення 
з невеликим обсягом операцій коштують зазвичай приблизно €100 на місяць.
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ЛОГІСТИКА

Одним з аспектів ведення кожного бізнесу є логістичний складник у процесах виробництва та 
реалізації товарів. Особливо важливою логістика є для компаній, які здійснюють міжнародні 
трансакції. І Україна надає для таких компаній унікальні можливості — адже вона розташова-
на на перетині магістральних транспортних шляхів з Європи до Азії та від скандинавських дер-
жав до регіону Середземномор’я. А безпосередньо в Горішніх Плавнях ви знайдете всі необхідні 
транспортні послуги з вантажоперевезень для регіональної інтеграції та безперешкодної мо-
більності. Їх виконують не тільки місцеві, а й міжнародні логістичні компанії, які використовують 
автомобільний, залізничний, авіаційний і водний транспорт.
Термінова доставка кореспонденції та посилок і перевезення багатотонних вантажів, постійний 
онлайн-контроль статусу доставки й послуги зберігання вантажу у відповідних температурних 
умовах — усе це забезпечить максимальну ефективність ведення бізнесу в Горішніх Плавнях.

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ

Відповідно до законодавства України до нерухомості належать: земельні ділянки, а також об’єкти, 
розташовані на земельній ділянці, які невід’ємно пов’язані з нею та переміщення яких немож-
ливе без їх знецінення та зміни їхнього призначення. Правовий режим нерухомого майна поши-
рюється також на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання й космічні об’єкти.
Такі види операцій із нерухомістю, як купівля, продаж, оренда, міна, дарування, застава, 
установлення прав користування (сервітуту), прав користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзису) і прав забудови земельної ділянки (суперфіція), 
урегульовано Цивільним кодексом України.
Іноземним громадянам чи комерційним суб’єктам дозвіл на придбання нерухомості в Україні 
не потрібен, але є спеціальні обмеження для сільськогосподарських угідь і лісів. Покупцеві 
нерухомості в Україні потрібно буде сплатити державне мито в розмірі 1% від вартості об’єк-
та й 1% збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Права власності на нерухоме 
майно (право власності, оренди, сервітути тощо) підлягають державній реєстрації в Держав-
ному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Адміністративний збір за державну реєстра-
цію нерухомості становить приблизно €8.
Утім, якщо для започаткування вашого бізнесу не обов’язково відразу купувати нерухомість — 
 необхідне приміщення можна орендувати, адже на ринку є чимало пропозицій із вартістю 
оренди в діапазоні від €6 до €40 за квадратний метр на місяць (залежно від місця розташу-
вання й типу нерухомості).

БУДІВЕЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ

Після того як інвестор визначився з місцем будівництва запланованого об’єкта, йому необ-
хідно отримати право власності на обрану земельну ділянку або укласти договір про вста-
новлення права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).
Далі інвестору необхідно: отримати містобудівні умови й обмеження (планувальні та архітек-
турні вимоги до проєктування та будівництва); отримати технічні умови (умови й вимоги до 
інженерного забезпечення об’єкта будівництва); розробити проєктну документацію; прове-
сти експертизу проєктної документації (здійснюють визначені експертні організації) й отри-
мати в Державній архітектурно-будівельній інспекції України дозвіл на будівництво.
Наявність дозволу на будівництво об’єкта дає право замовнику об’єкта та його підрядникам 
на проведення таких робіт, як будівництво, реконструкція, капітальний ремонт.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

Реалізація інвестиційного проєкту зазвичай передбачає необхідність підключення до ін-
женерних мереж електро-, тепло-, водо – й газопостачання, водовідведення, відведення 
зливових вод, а також забезпечення утилізації відходів. Кожен із перелічених складників 
забезпечення діяльності підприємства врегульовано відповідними нормативно-правовими 
актами, дотримання яких забезпечує державний орган «Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Безпосередньо нада-
ють зазначені послуги понад 1,9 тис. суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на 
території України й завжди готові до співпраці з інвесторами.
Крім підключення до перелічених інженерних мереж, створення підприємства передбачає 
вирішення питань підключення до мереж телекомунікацій — у цій сфері в Україні працює 
понад 6,7 тис. суб’єктів господарювання, які забезпечують послуги дротового підключення до 
мережі Інтернет та фіксованого телефонного зв’язку, а також послуги мобільної телефонії на 
всій території України.
Отже, в Україні є ринкові умови для підключення до всіх інженерних мереж, які можуть зна-
добитися інвестору.
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ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

Ще на стадії розробки кожний інвестиційний проєкт має бути націлений на охорону довкілля, 
раціональне використання та відтворення природних ресурсів, гарантування екологічної без-
пеки. Але певні види господарської діяльності неможливо провадити без впливу на довкілля, 
тому перед реалізацією таких інвестиційних проєктів вони повинні пройти перевірку на від-
повідність вимогам Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2059-19).
Для таких видів діяльності, як нафтопереробка, металургія, виробництво з використанням хі-
мічних або біологічних процесів, будівництво аеропортів, автомагістралей та ін., які належать 
до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, що можуть справляти значний 
вплив на довкілля, оцінку здійснює Міністерство енергетики та захисту довкілля.
Для діяльності у сфері сільського господарства, харчової промисловості, видобувної промис-
ловості, переробки мінеральної сировини тощо оцінку впливу на довкілля проводять депар-
таменти екології та природних ресурсів регіональних органів влади.

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Україна — країна ринкової економіки. Саме конкуренція — вільне змагання підприємців із 
метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими — створює ряд важливих 
умов для успішного розвитку суспільства. В економічній сфері конкуренція є передумовою 
оптимального розподілу обмежених суспільних ресурсів, їх максимально ефективного викори-
стання кожним окремим виробником, передумовою науково-технічного прогресу.
Українське законодавство про захист економічної конкуренції передбачає спеціальні правові 
механізми, спрямовані на запобігання антиконкурентним узгодженим діям підприємців, анти-
конкурентним діям державних органів, монополізації товарних ринків. Їх основу становлять 
три види контролю, який здійснює Антимонопольний комітет України:

 ● контроль за узгодженими діями суб’єктів господарювання, метою якого є недопущення анти-
конкурентних змов підприємців;
 ● контроль за концентрацією суб’єктів господарювання, покликаний запобігати появі на ринку 
монопольних утворень у разі злиття чи приєднання підприємств, створення нових підпри-
ємств, набуття корпоративних прав або набуття контролю одного суб’єкта господарювання 
над іншим у будь-який спосіб;
 ● контроль за антиконкурентними діями органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

Отже, інвесторам, які планують в Україні концентрацію суб’єктів господарювання, необхідно 
отримати на це дозвіл в Антимонопольному комітеті України.

ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Згідно з Конституцією України «кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися сво-
єю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності». Законодавство України 
щодо захисту прав інтелектуальної власності відповідає вимогам Світової організації торгівлі та 
захищає: авторські права (твори у галузі науки, літератури й мистецтва); суміжні права (виконан-
ня твору, виробництво фонограм, відеограм, оприлюднення передач організацій мовлення); 
права промислової власності — винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізатор-
ські пропозиції, знаки для товарів і послуг, географічні зазначення походження товарів, сорти 
рослин і породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, комерційні таємниці).
Роботодавець є єдиним власником майнових прав інтелектуальної власності на результати, 
отримані виконавцями у процесі роботи, якщо це прямо передбачено трудовим або цивіль-
но-правовим договором, укладеним із працівником.
Більшість об’єктів інтелектуальної власності отримують захист за умови їх реєстрації в Україні. 
До таких об’єктів належать: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, геогра-
фічні знаки, топографія мікросхем, види рослин і породи тварин. Інші об’єкти, як-от комерцій-
ні назви, комерційні таємниці, об’єкти авторського права інтелектуальної власності, отримують 
захист без реєстрації (права на їх захист виникають у момент створення твору; немайнові права 
тривають безстроково, а майнові — упродовж усього життя автора й 70 років після його смерті).
Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні складається з: Укра-
їнського інституту інтелектуальної власності» (Укрпатент), Національного офісу інтелектуальної 
власності, Українського агентства з авторських і суміжних прав, а також інших інституцій, які 
захищають права інвесторів на інтелектуальну власність.
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СТИМУЛИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

Законодавство України забезпечує не тільки державні гарантії захисту інвестицій, а й різно-
манітні інструменти стимулювання інвестиційної діяльності. На загальнодержавному рівні це 
звільнення від сплати податку на додану вартість і податку на прибуток (перелік визначено в 
Податковому кодексі України), а також звільнення від оподаткування ввізним митом (перелік 
визначено в Митному кодексі України). На місцевому рівні інвесторам можуть встановлювати 
пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, податку на землю, орендної плати за землю.
Якщо інвестори провадять свою діяльність на території індустріальних парків, вони мають 
відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» такі переваги: звільнення від сплати 
ввізного мита в разі ввезення обладнання й комплектувальних до нього, матеріалів, які не 
виробляють в Україні та ввозять для облаштування індустріального парку й провадження 
господарської діяльності в його межах; звільнення від пайової участі в розвитку інфраструк-
тури населеного пункту (пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту поля-
гає в перерахуванні до відповідного місцевого бюджету до 10 відсотків загальної кошторис-
ної вартості будівництва об’єкта, але вона скасовується з 01.01.2021 року).

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

В Україні ви знайдете весь спектр можливостей індустрії гостинності — послуги готелів і гостьо-
вих будинків, ресторанів, кафе, барів, культурно-розважальних установ і спортивних комплексів.
Україну щороку відвідує понад 14 мільйонів туристів, тому, якщо ви вже плануєте свій приїзд 
до нас, заздалегідь забронюйте номер у тому готелі, який відповідає вашим вимогам. У нашій 
країні є не лише готелі, що входять до найвідоміших готельних мереж світу, а й мініготелі та 
широкий спектр пропозицій проживання у приватних будинках й апартаментах.
Середня вартість проживання в одномісному номері у Горішніх Плавнях коливається від €15 за 
добу у тризірковому готелі до €50 за добу — у номері люкс.
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Вигідне географічне розташування мі-
ста Горішніх Плавнів, наявність вільних 
земельних ділянок, у т.ч. перспективний 
індустріальний парк, розвинена тран-
спортна (автошляхи, залізнична колія, 
вантажний річковий порт) та інженерна 
(мережі електро-, тепло-, водо – та га-
зопостачання) інфраструктури є гарним 
підґрунтям для ведення бізнесу.

Місто має розвинену виробничу інфра-
структуру, представлену промисловими 
підприємствами видобувної та пере-
робної галузей, легкої, хімічної, харчо-
вої промисловості, обробки металів, ре-
монтної сфери та сфери послуг.

У місті працює сучасний Центр надання 
адміністративних послуг бізнесу та на-
селенню.

Горішні Плавні мають кваліфіковані 
трудові ресурси. Потребу у професій-
но-технічній освіті забезпечують По-
лі-технічний коледж Кременчуцько-
го національного університету імені  
Михайла Остроградського та Вище  
професійне гірничо-будівельне училище.

Заклади освіти Горішніх Плавнів мають можливість добору та спеціалізованої підготовки персоналу на 
підставі індивідуальних потреб інвесторів.

Місто стимулює низькими місцевими податками та зборами, гарантує високий рівень громадської без-
пеки, соціальної стабільності й дотримання прав власності інвесторів.

Горішні Плавні є лідером за відкритістю влади, ефективністю державних органів, професійністю су-
проводу та підтримки інвесторів.

Місто Горішні Плавні вже обрали інвестори з Великобританії, Данії, Ісландії, Канади, Норвегії, США, 
Швейцарії, Швеції, Фінляндії.

СЬОГОДНІ МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК  
«ГОРІШНІ ПЛАВНІ»

40 ha



БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
ТА РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

d_economic@hp-rada.gov.ua
+38 (05348) 4-44-60, 6-16-81,  
+38(067) 470-81-12

ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
fppkoms@ukr.net

ЧЕКАЄМО ВАС 
У МІСТІ ГОРІШНІ ПЛАВНІ!

Видання «ГІД ІНВЕСТОРА. ГОРІШНІ ПЛАВНІ» розроблено та видано за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги «Партнерство 
для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який упроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства 
міжнародних справ Канади.

Зміст документа є виключно думкою авторів і необов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Миру, 24, м. Горішні Плавні,  
Полтавська область, 39800
+38 (05348) 4-44-60, +38 (05348) 6-16-81,
+38 (067) 470-81-12 — приймальня міського голови;
+38 (05348) 4-44-62, +38 (05348) 6-16-80,
+38 (067) 532-05-72 — інформаційно- 
довідкова служба
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ЧЕКАЄМО ВАС У МІСТІ ГОРІШНІ ПЛАВНІ


