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ГІД ІНВЕСТОРА

ПОЛТАВА
НАДЗВИЧАЙНІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ!



Полтава знаходиться на перетині 
міжнародних автотранспортних та 
залізничних магістралей, на відстані  
342,3 км до столиці України  – м. Києва. 

Відстань до аеропорту «Полтава»   – 
17,6 км, до міжнародного аеропорту 
«Харків» 167,8 км, до головного між-
народного аеропорту України «Бори-
спіль»  – 314 км.
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Чисельність населення

 279,8 тис. осіб

Кількість суб’єктів  
господарювання 

26,8 тис.

Площа міста

 103,8 км²

Середньомісячна  
зарплатня у 2019 році 

US $436

Державна валюта

Гривня (грн), UAH 

Часовий пояс

UTC/GMT +2,  
UTC/GMT +3 влітку

ПОЛТАВА – мальовниче, зелене 
місто в центрі України, з тисячо-
літньою історією, європейськи-
ми культурно-освітніми тради-
ціями і потужною промисловою 
інфраструктурою, колиска ви-
датних особистостей   – місто, 
яке створює надзвичайні мож-
ливості для розвитку бізнесу!
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ПОЛТАВА — ПОТУЖНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ  
ЦЕНТР І ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОГО  
СПІВРОБІТНИЦТВА!

Полтава є центром Полтавської області, яка є одним із найпотужніших регіонів України. Визнання 
Полтави як регіонального лідера місто отримало не лише через вдале географічне положення і роз-
винуту інфраструктуру, а, перш за все, завдяки професіоналізму полтавців і високим економічним 
показникам розвитку міста.

Загальний обсяг промислової продукції, яка щорічно виробляється у Полтаві, становить понад  
US$ 2,5 млрд, з яких понад US$ 197 млн складає продукція на експорт: продукти рослинного похо-
дження і готові харчові продукти, продукція хімічної промисловості, машини, обладнання та механіз-
ми, електротехнічне обладнання, вироби з деревини та інше.

Ці здобутки – результат діяльності 11296 юридичних осіб і 16016 фізичних осіб-підприємців, працю-
ючих на території міста у наступних сферах: торгівля та надання послуг, машинобудування, хімічна 
промисловість, виробництво будівельних матеріалів, виготовлення виробів із деревини, поліграфіч-
на діяльність, легка промисловість, харчова промисловість.

При цьому серед діючих у Полтаві компаній працюють підприємства з іноземними інвестиціями.  
Основними країнами-інвесторами, з якими співпрацює Полтава, є Швейцарія, Нідерланди, Сполуче-
не Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Кіпр з перевагою Швейцарії. 

ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

Торгівля та  
сфера послуг

Машино- 
будування

Харчова  
промисловість

Виготовлення  
виробів із  
деревини

Виробництво  
будівельних  
матеріалів

Легка  
промисловість

Виробництво  
паперу та полігра- 

фічна діяльність
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ВІЗОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНИ

Ласкаво просимо до Полтави  – міста безмежних можливостей для ведення бізнесу та втілення 
творчих ідей!

Якщо ви іноземець – подорож до міста Полтави потрібно починати з ознайомлення із візовими ви-
могами. В’їхати в Україну на термін до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду можуть гро-
мадяни з 60 юрисдикцій, до яких входять усі країни ЄС, США, Канада, Японія, Росія, Бразилія, Арген-
тина та інші. Крім того, без віз в Україні можуть подорожувати громадяни Вірменії, Азербайджану, 
Грузії, Молдови та Узбекистану.

Якщо Вам віза все ж таки потрібна – скористайтесь для в’їзду в Україну системою онлайн-оформлен-
ня електронних віз: evisa.mfa.gov.ua

ПРИЇЗД ДО МІСТА ПОЛТАВА

Зазвичай іноземні гості прибувають до головного аеропорту України – «Бориспіль», відстань від яко-
го до столиці України Києва становить 12 км, а до міста Полтави – 314 км. «Бориспіль» вдало розта-
шований на перетині багатьох повітряних трас, що поєднують Азію з Європою та Америкою. Понад 
20 національних та зарубіжних авіакомпаній здійснюють з «Борисполя» перевезення пасажирів та 
вантажів за 75 регулярними маршрутами по всьому світу. 

Міжнародний аеропорт «Харків» – другий в Україні аеропорт за пасажиропотоком, розташова-
ний на  відстані 168 км від міста Полтава. А відстань від центру міста до найближчого аеропорту 
«Полтава» становить лише 17,6 км.

Крім авіаперельоту, ви можете дістатись до Полтави залізницею, а також автомобілем – адже наше 
місто знаходиться від кордону з країнами ЄС на відстані лише 846 км.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Вас приємно здивують швидкість і простота процедури реєстрації, якщо Ви маєте намір розпоча-
ти свій бізнес у Полтаві. Ви можете створювати нові підприємства, які на 100 % належатимуть вам, 
незалежно від того, українським ви є інвестором чи іноземним; відкривати філії та інші відокрем-
лені підрозділи своєї компанії; придбавати українські підприємства, які вже діють. Здійснити інвес-
тування можна у формі часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими 
юридичними і фізичними особами, або придбати частку діючого підприємства. Також є можливість 
створити підприємство, що повністю належить іноземному інвестору, філії або інших відокремле-
них підрозділів іноземних юридичних осіб або придбати у власність діюче підприємство повністю.

Водночас найпоширенішими типами компаній, які працюють в Україні, є товариства з обмеженою 
відповідальністю (ТОВ), публічні акціонерні товариства (ПАТ) і приватні акціонерні товариства 
(ПрАТ). Головна відмінність ПАТ від ПрАТ полягає у тому, що публічному акціонерному товари-
ству дозволено здійснювати публічне розміщення акцій із пропозицією, що може бути адресо-
вана більш ніж 100 фізичним і/або юридичним особам, крім акціонерів товариства, і водночас 
акціонери 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 є й інші види юридичних осіб: приватні підприємства, 
кооперативи, асоціації, компанії з додатковою відповідальністю тощо. Але на практиці ці форми 
для реалізації інвестиційних проєктів використовуються зрідка.

Найпопулярнішою формою організації бізнесу в Україні є товариство з обмеженою відповідальні-
стю (ТОВ), яке приблизно еквівалентно компанії типу LLC у Великобританії або GmbH у Німеччині. 
Переваги ТОВ у тому, що це дуже гнучка форма організації бізнесу, використання якої потребує мі-
німальних витрат – вартість послуг юридичних компаній із розроблення засновницьких докумен-
тів ТОВ і проведення реєстраційних процедур протягом одного тижня становить менш як US$ 180 .

У деяких випадках для започаткування бізнесу потрібно мати певні ліцензії (наприклад, у разі 
створення фінансових установ). Тож, якщо Ви справді зацікавлені у створенні підприємства 
у нашій громаді, для визначення всіх необхідних процедур надсилайте запит нам на E-mail:  
dep_economy_invest@rada-poltava.gov.ua. Більш детальну інформацію щодо започаткування  
бізнесу у Полтаві Ви можете знайти у Дорожній карті інвестора на офіційному сайті Полтавської 
міської ради.
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Відносини у сфері оподаткування регулює Податковий кодекс України. Система оподаткування 
включає загальнодержавні і місцеві податки і збори. Ключовими платежами для більшості підпри-
ємств, які перебувають на загальній системі оподаткування, є такі:

податок на додану вартість – 20%; 7% лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне облад-
нання; експорт обліковується за ставкою 0%;
податок на прибуток підприємств – 18% (для підприємств-пільговиків ставка становить 0 %);
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 22% від нарахованої 
працівникам заробітної платні (для певних категорій фізичних осіб-підприємців і членів фер-
мерських господарств – 0%);
військовий збір – 1,5% від нарахованої заробітної платні працівникам підприємства;
податок з доходів фізичних осіб – 18% від нарахованої заробітної платні працівникам підприєм-
ства;
плата за землю землекористувачами: 0,1-12% від нормативної грошової оцінки використовува-
ної земельної ділянки (визначається органом місцевого самоврядування).

Крім загальної системи оподаткування, в Україні є й спрощена система оподаткування, згідно з якою 
юридичні особи сплачують єдиний податок, що становить: 

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

ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Бухгалтерський облік регламентовано законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні», положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського 
обліку.

За ведення обліку на підприємстві відповідає бухгалтер, а директор, як уповноважена особа влас-
ника, відповідає за організацію обліку. Підприємства в Україні мають право доручати ведення 
бухгалтерського обліку не тільки власним штатним працівникам, а й зовнішнім виконавцям на 
договірних засадах. Такі послуги для підприємств на початковій фазі становлення з невеликим 
обсягом операцій коштують зазвичай близько US$ 120 на місяць.

НАЙМАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Станом на 01.01.2020 року населення міста склало 279829 осіб. Кількість населення працездатного 
віку (від 15 до 64 років) становить 197487 осіб (70,6% загальної кількості населення) – серед них кіль-
кість чоловіків склала 94937 осіб, жінок – 102550 осіб.Середньомісячна заробітна плата у Полтаві 
становить US$ 436 (за статистичними даними 2019 року), мінімальна –US$ 181 (при курсі національ-
ної валюти – гривні, станом на 1.09.2020: ₴ 27,56 за US$ 1).

Попри невисокий рівень оплати праці, українські працівники дуже працьовиті й креативні: кожний 
п’ятий має вищу освіту. 

Регулюють трудові відносини працівників і роботодавців у країні Кодекс законів про працю України 
та інші закони й нормативні акти України, а також внутрішні документи суб’єкта господарювання.

Допомогу у пошуку фахівців, а також видачу дозволів на застосування в Україні праці іноземців 
здійснює Державна служба зайнятості. Крім того, в Україні працює значна кількість рекрутингових 
компаній, які надають послуги з пошуку й підбору персоналу для компаній-роботодавців. Вартість 
таких послуг зазвичай еквівалентна місячній заробітній платі обраного фахівця, якого працевла-
штовує компанія.
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ФІНАНСИ ТА СТРАХУВАННЯ

Банківська система України включає в себе Національний банк України, інші банки (резиденти та 
нерезиденти, зареєстровані на території України), а також небанківські фінансові установи (кредит-
ні спілки, інвестиційні фонди, факторингові компанії та ін.). Національний банк України проводить 
грошово-кредитну політику з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, здійснює 
валютне регулювання, а також встановлює правила проведення банківських операцій.

Грошовою одиницею України є гривня (символ – ₴, літерний код – UAH), курс якої станом на 1.09.2020 
становив: ₴ 27,56 за US$ 1 та ₴ 32,89 за € 1 (https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates). Розрахунки 
на території України проводяться як у готівковій, так і у безготівковій формах.

Особливу роль у формуванні конкурентоспроможності бізнесу відіграє наявність фінансових ресур-
сів. У цілому у місті Полтаві представлено філії та представництва 91% українських банків, 200 небан-
ківських фінансово-кредитних установ, 3 лізингових центри. Усі банки України повністю завершили 
перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN для зручної ідентифікації бан-
ківських рахунків і здійснення розрахунків між ними. 

Відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні містять 29 символів та відповідають вимогам стан-
дарту IBAN, який використовується в Європі. Завдяки скороченню кількості реквізитів використання 
цього міжнародного стандарту робить комфортнішим оформлення розрахункових документів.

На території України діють міжнародні платіжні системи Visa, MasterCard, American Express, 
WesternUnion, MoneyGrаm, INTELEXPRESS, ХАЗРИ, RIA, Sigue Money Transfer, MEEST; інноваційні сер-
віси ApplePay та GooglePay; Національна платіжна система «Український платіжний простір», а також 
системи електронних платежів для здійснення платіжних операцій у мережі Інтернет.

Система страхування в Україні подібна до систем страхування, які діють у розвинутих країнах. Сьо-
годні в Україні працюють сотні страхових компаній, які здатні не лише здійснити страхування за 
трьома головними напрямами: особисте, майнове та відповідальності, а й забезпечити перестраху-
вання ризиків.

МИТНІ ПРАВИЛА

Процедуру щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України, їх правовий статус, умо-
ви оподаткування і використання після митного оформлення регулює Митний кодекс України.

З метою застосування законодавства України з питань державної митної справи запроваджуються 
такі митні режими:

імпорт (випуск для вільного обігу);
реімпорт;
експорт (остаточне вивезення);
реекспорт;
транзит;
тимчасове ввезення;
тимчасове вивезення;

митний склад;
вільна митна зона;
безмитна торгівля;
переробка на митній території;
переробка за межами митної території;
знищення або руйнування;
відмова на користь держави.

За митним статусом товари поділяються на українські та іноземні. Усі товари на митній території 
України (за винятком територій вільних митних зон) вважаються такими, що мають статус україн-
ських товарів, якщо відповідно до Митного Кодексу України не встановлено, що такі товари не є 
українськими.

Декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари, з дотриманням умов 
такого режиму. Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та ви-
конання митних формальностей, передбачених Митним Кодексом України. Митний режим, у який 
поміщено товари, може бути змінено на інший, обраний декларантом, за умови дотримання заходів 
тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, встановлених відповідно 
до закону для товарів, що поміщуються у такий інший митний режим.

Ввозити в Україну заборонено:

наркотики, наркотичні та психотропні речо-
вини; 
вибухонебезпечні та отруйні речовини; 
харчові продукти без сертифіката; 
друковані та відеоматеріали, що пропагують 
насильство, расизм і війну, порнографію; 

неідентифікованих тварин;
культурні цінності, оголошені в розшук; 
холодну, вогнепальну, газову (балончики) 
зброю без дозволу Міністерства внутрішніх 
справ України.
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Водночас варто зазначити, що для більшості товарних груп ставки ввізного та 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. Утім, якщо операції з імпорту/
експорту вантажів компанія планує здійснювати нечасто – їй вигідно залучати митних брокерів – 
фірми, що спеціалізуються на послугах із митного оформлення вантажів.

ЛОГІСТИКА

Одним з аспектів ведення кожного бізнесу є логістичний складник у процесах виробництва та ре-
алізації товарів. Особливу важливість логістика набуває для компаній, які здійснюють міжнарод-
ні транзакції. І Україна надає для таких компаній унікальні можливості – адже вона розташована 
на перетині магістральних транспортних шляхів з Європи до Азії та від скандинавських держав 
до регіону Середземномор'я. А безпосередньо у Полтаві ви знайдете всі необхідні транспортні 
послуги з вантажоперевезень для регіональної інтеграції та безперешкодної мобільності. Їх ви-
конують 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  
on-line контроль статусу доставки й послуги зберігання вантажу у відповідних температурних  
умовах – усе це забезпечить максимальну ефективність ведення бізнесу у Полтаві.

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ

Відповідно до законодавства України до нерухомості належать: земельні ділянки й об’єкти, роз-
ташовані на земельній ділянці, які невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є неможливим 
без їх знецінення та зміни їх призначення. Правовий режим нерухомого майна поширюється й на 
повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об’єкти.

Такі види операцій із нерухомістю, як купівля, продаж, оренда, міна, дарування, застава, установ-
лення прав користування (сервітуту), прав користування земельною ділянкою для сільськогоспо-
дарських потреб (емфітевзису) і прав забудови земельної ділянки (суперфіція), врегульовано Ци-
вільним кодексом України.

Іноземним громадянам чи комерційним суб’єктам не потрібен дозвіл на придбання нерухомості 
в Україні, але є спеціальні обмеження для сільськогосподарських угідь і лісів. У разі придбання 
нерухомості в Україні покупцеві потрібно сплатити державне мито – 1% від вартості об’єкта та 1% 
збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Права власності на нерухоме майно (право власності, права оренди, сервітути тощо) підлягають 
державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Адміністративний 
збір за державну реєстрацію нерухомості становить орієнтовно US$ 10.

Якщо ж для започаткування вашого бізнесу не обов’язково відразу купувати нерухомість – Ви мо-
жете потрібне приміщення орендувати, адже на ринку є чимало пропозицій із вартістю оренди 
в діапазоні від US$ 5 до US$ 30 за квадратний метр на місяць (залежно від місця розташування й 
типу нерухомості).

БУДІВЕЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ 

Після того як інвестор визначив місце будівництва запланованого об’єкта, йому необхідно отри-
мати право власності на обрану земельну ділянку або укласти договір про встановлення права 
користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцію).

Далі інвестору потрібно отримати містобудівні умови й обмеження (планувальні та архітектурні 
вимоги до проєктування й будівництва); отримати технічні умови (умови й вимоги до інженерного 
забезпечення об’єкта будівництва); розробити проєктну документацію; провести експертизу про-
єктної документації (проводять визначені експертні організації) й отримати в Державній архітек-
турно-будівельній інспекції України дозвіл на будівництво.

Дозвіл на будівництво об’єкта дає право замовнику об’єкта та його підрядникам на проведення 
таких робіт як будівництво, реконструкція, капітальний ремонт.
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ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

Реалізація інвестиційного проєкту зазвичай передбачає необхідність підключення до інженерних 
мереж електро-, тепло-, водо- й газопостачання, водовідведення, відведення зливових вод, а та-
кож забезпечення утилізації відходів. Кожен із перелічених складників забезпечення діяльності 
підприємства врегульовано відповідними нормативно-правовими актами, дотримання яких забез-
печує державна установа «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг». Безпосередньо надають зазначені послуги понад 1,9 тис. суб’єктів 
господарювання, які працюють на території України та завжди готові до співпраці з інвесторами.

Крім підключення до перелічених інженерних мереж, створення підприємства передбачає вирі-
шення 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 і 
фіксованого телефонного зв’язку, а також послуги мобільної телефонії на всій території України.

Отже, Україна має ринкові умови для підключення до всіх інженерних мереж, які знадобляться 
інвестору.

ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

Ще на стадії розробки кожний інвестиційний проєкт повинен бути націлений на охорону довкілля, 
раціональне використання й відтворення природних ресурсів, гарантування екологічної безпеки. 
Але певні види господарської діяльності неможливо провадити без впливу на довкілля, тому перед 
реалізацією таких інвестиційних проєктів вони мають пройти перевірку на відповідність вимогам 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Для таких видів діяльності, як нафтопереробка, металургія, виробництво з використанням хімічних 
або біологічних процесів, будівництво аеропортів, автомагістралей та ін., які належать до першої 
категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, оцінку 
здійснює Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Для діяльності у сфері сільського господарства, харчової промисловості, видобувної промисловості, 
переробки мінеральної сировини тощо оцінку впливу на довкілля здійснюють департаменти еко-
логії та природних ресурсів регіональних органів влади.

АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Україна – країна ринкової економіки. Саме конкуренція – вільне змагання підприємців із метою здо-
буття завдяки власним досягненням переваг над іншими – створює ряд важливих умов для успіш-
ного розвитку суспільства. В економічній сфері конкуренція є передумовою оптимального розпо-
ділу обмежених суспільних ресурсів, їх максимально ефективного використання кожним окремим 
виробником, передумовою науково-технічного прогресу.

Українське законодавство про захист економічної конкуренції передбачає спеціальні правові меха-
нізми, спрямовані на запобігання антиконкурентним узгодженим діям підприємців, антиконкурент-
ним діям державних органів, монополізації товарних ринків. Основу цих механізмів 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 підприємств, 
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 самовряду-
вання, органів адміністративно-господарського управління й контролю.

Отже, інвесторам, які планують в Україні концентрацію суб’єктів господарювання, необхідно отри-
мати на це дозвіл в Антимонопольному комітеті України. В інших випадках Антимонопольний комі-
тет України може стати для інвестора джерелом корисної маркетингової інформації.
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ЗАХИСТ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

Згідно з Конституцією України «кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 
власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності». Законодавство України щодо 
захисту права інтелектуальної власності відповідає вимогам Світової організації торгівлі та захи-
щає: авторські права (твори в галузі науки, літератури й мистецтва); суміжні права (виконання тво-
ру, виробництво фонограм, відеограм, оприлюднення передач організацій мовлення); права про-
мислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські 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, отри-
мані виконавцями у процесі роботи, якщо це прямо передбачено трудовим або цивільно-право-
вим 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, географічні 
знаки, топографія мікросхем, види рослин і породи тварин. Інші об’єкти інтелектуальної власності 
отримують захист без реєстрації, наприклад: комерційні назви, комерційні таємниці, об’єкти ав-
торського права (адже права на їх захист виникають у момент створення твору; немайнові права 
тривають безстроково, а майнові – упродовж усього життя автора та 70 років після його смерті).

До Державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні входять: Український 
інститут інтелектуальної власності (Укрпатент), Національний офіс інтелектуальної власності, Укра-
їнське агентство з авторських та суміжних прав, а також інші інституції, які захищають права інвес-
торів на інтелектуальну власність.

СТИМУЛИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

Законодавство України забезпечує не тільки державні гарантії захисту інвестицій, а й різноманітні 
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) і звільнення від оподаткування ввізним митом (перелік визначено в Митному ко-
дексі України). На місцевому рівні інвесторам можуть установлювати пільги щодо сплати податку 
на нерухоме майно, податку на землю, орендної плати за землю.

Якщо інвестори ведуть свою діяльність на території індустріальних парків, вони отримують відпо-
відно до Закону України «Про індустріальні парки» такі переваги: звільнення від сплати ввізного 
мита під час ввезення обладнання та комплектувальних до нього, а також матеріалів, які не виро-
бляють в Україні та які ввозяться для облаштування індустріального парку й провадження діяль-
ності в його межах; звільнення від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 
(пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні до відповід-
ного місцевого бюджету до 10 % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, але вона 
скасовується з 01.01.2021 року).

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ У ПОЛТАВІ

У Полтаві Ви знайдете весь спектр можливостей індустрії гостинності: послуги готелів і гостьових 
будинків, ресторанів, кафе, барів, культурно-розважальних установ і спортивних комплексів.

Україну щороку відвідує понад 14 мільйонів туристів, тож, якщо Ви вже плануєте свій приїзд до нас, 
заздалегідь забронюйте номер у тому готелі, який відповідає вашим вимогам. В Україні ви знайде-
те не тільки готелі, що входять до найвідоміших готельних мереж світу, а й міні-готелі та широкий 
спектр пропозицій проживання у приватних будинках й апартаментах. Середня вартість прожи-
вання в одномісному номері у Полтаві коливається від US$ 35 до US$ 55 за добу.

Забронювати готельний номер чи апартаменти Ви можете самостійно за допомогою міжнародних 
систем онлайн-бронювання. 
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Інвестиційні пропозиції

Створення інноваційного хабу «Poltava Coworking & Coliving Space».

Створення Центру дистанційного навчання «Poltava E-learning Center».

Створення наукового парку у місті Полтаві.

Реконструкція котельні по вул. Коцюбинського, 2а в місті Полтаві  
з переведенням її в автоматизований режим роботи.

Будівництво та обслуговування багатоповерхових житлових будинків.

Створення спільного підприємства зі збирання електромобілів.

Створення спільного підприємства з виготовлення безалкогольних напоїв.

Створення підприємства з переробки сміття та пластику.

Створення рекреаційного комплексу у складі реабілітаційного та SPA-центрів 
з інноваційним медичним обладнанням.

Створення інжинірінгового підприємства з впровадження технологій виробництва  
електро- та теплової енергії шляхом встановлення на будівлях міста Полтави 
сонячних панелей, геліосистем та геотермальних систем опалення.

Створення ІТ-компаніїі з розробки програмного забезпечення у сферах: транспортної  
та складської логістики, агробізнесу, охорони здоров’я, освіти, управління нафто-  
і газовидобуванням.

Створення спільного підприємства із зберігання, переробки і постачання  
сільськогосподарської продукції до торговельних мереж України.



Полтава – надзвичайні можливості  
для вашого бізнесу!

У нас Ви знайдете унікальні умови для втілення Ваших найсміливіших задумів:

ЧЕКАЄМО НА ВАС!
Якщо Ви зацікавлені у започаткуванні бізнесу у Полтаві, будь ласка,  

надсилайте пропозиції або запитання на е-mail:  
dep_economy_invest@rada-poltava.gov.ua

Гід інвестора міста Полтави 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 доку-
мента є виключно думкою авторів і необов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади.

Вільні земельні ділянки для забудови

Комфортні умови проживання,  
відпочинку та занять спортом 

Надійне забезпечення  
громадської безпеки

Сприятливий бізнес-клімат

Високий рівень компетенцій  
і працелюбність місцевих фахівців

Велика кількість зацікавлених у співпраці підпри-
ємств, які функціонують у галузі машинобудуван-

ня, харчової промисловості, нафтохімічної про-
мисловості, інформаційних технологій, туризму

Великий споживчий ринок України 

Розвинута інженерно-технічна  
та виробнича інфраструктури

Європейський менталітет і  
високий рівень культури полтавців

Організаційно-технічний супровід  
діяльності інвесторів.

Великий вибір офісних і виробничих приміщень 
для організації різноманітних видів бізнесу 

Вигідне розташування міста і зручне тран-
спортне сполучення: аеропорт, залізнична 
станція, автовокзали, автострада європей-

ського автомобільного маршруту Е40



Полтавська міська рада

Адреса: вул. Соборності, 36, 36000
Тел.: +38 (0532) 56-43-44
E-mail: cancelar@rada-poltava.gov.ua
Сайт: www.rada-poltava.gov.ua 

ГІД ІНВЕСТОРА

ПОЛТАВА
НАДЗВИЧАЙНІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ!


