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Площа міста — 331 км2

Населення — 731 922 осіб  
(Запорізька область — 1 681 161 осіб)

Середня заробітна плата — $400/місяць 
(11 111,5 грн) 

Відстань від Запоріжжя до Києва — 512 км
Відстань від Запоріжжя до головних  

повітряних воріт України —  міжнародного 
аеропорту «Бориспіль» (Київ) — 501 км

Річковий порт та міжнародний аеропорт  
«Запоріжжя» знаходяться безпосередньо  

в межах міста

Координати міста:  
47°50′16″ пн. ш. 35°08′18″ сх. д.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ  — адміністративний центр Запорізької області; один із найбільших адмі-
ністративних, індустріальних і культурних центрів півдня України. Запоріжжя — це розвинене 
машинобудування, чорна та кольорова металургія, хімічна, будівельна й оборонна промисло-
вість. Місто має річковий порт, міжнародний аеропорт і є важливим транзитним залізничним 
вузлом.

ЗАПОРІЖЖЯ — 
ПРОМИСЛОВА  
ПЕРЛИНА УКРАЇНИ
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Шановні друзі!

Запоріжжя знають в Україні та за її межами як потуж-
ний центр чорної та кольорової металургії, машино-
будування та енергетики — як місто, що відіграє іс-
тотну роль у формуванні бюджету країни.

Металургійний комплекс є базовим в економіці мі-
ста, забезпечуючи виробництво чверті всієї укра-
їнської сталі. Крім того, Запоріжжя має розвинену 
моторобудівну галузь, чому сприяє потужна науко-
водослідна й освітня база.

Водночас неповторний ландшафт і самобутня ти-
сячолітня історія роблять наше місто надзвичайно 
привабливим для туристів. Саме ця різновекторність 
відображає нові амбітні цілі розвитку Запоріжжя, 
підкреслює його конкурентні переваги завдяки на-
явним природним, фінансовим, трудовим та інтелек-
туальним ресурсам.

І головна наша гордість — талановиті та працьовиті 
люди, які створюють прекрасне сьогодення рідного 
краю.

Останніми роками міська влада робить усе можли-
ве, щоб перетворити Запоріжжя на сучасне євро-
пейське місто. Триває реконструкція шляхопрово-
дів, парків, скверів, місць для активного відпочинку, 
скоро буде введено в експлуатацію побудований за 
кошти громади новий сучасний термінал міжнарод-
ного аеропорту «Запоріжжя». Головним джерелом 
фінансування більшості цих проєктів є бюджет міста. 
Однак реалізація багатьох масштабних та амбітних 
проєктів неможлива без залучення іноземних інвес-
тицій і довгострокових кредитів.

Тому Запоріжжя співпрацює з міжнародними фінансовими інститутами: Європейським 
банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Міжнародною 
фінансовою корпорацією (IFC), німецьким державним банком розвитку KFW. Міська 
влада має позитивний досвід залучення інвестицій завдяки прогресивній інвестицій-
ній та грошово-кредитній політиці.

Від імені міської влади запрошую  потенційних інвесторів до співпраці з містом Запо-
ріжжям — територією стабільності, де ви знайдете розуміння, сприяння й повагу. Ми 
завжди відкриті до нових ідей та рішень.

Запорізький міський голова 
Володимир Буряк

ЗАПРОШУЄМО  
ДО СПІВПРАЦІ!
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ВІЗОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНИ

Ласкаво просимо до Запоріжжя — міста безмежних можливостей для ведення бізнесу та втілення 
творчих ідей!

Якщо ви іноземець — подорож до міста Запоріжжя потрібно розпочати з ознайомлення з візо-
вими вимогами. В’їхати в Україну на термін до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду 
можуть громадяни із 60 юрисдикцій, до яких входять усі країни ЄС, а також США, Канада, Японія, 
Росія, Бразилія, Аргентина та ін. Крім того, без віз до України можуть подорожувати громадяни Ві-
рменії, Азербайджану, Грузії, Молдови й Узбекистану.

Якщо вам віза все-таки потрібна — скористайтеся для в’їзду в Україну системою онлайн- 
оформлення електронних віз: https://evisa.mfa.gov.ua

ПРИЇЗД ДО МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ

Зазвичай іноземні гості прилітають у головний аеропорт України — «Бориспіль», відстань від яко-
го до столиці України Києва становить 12 км, а до Запоріжжя — 488 км. «Бориспіль» вдало роз-
ташований на перетині багатьох повітряних трас, що поєднують Азію з Європою та Америкою.  
З «Борисполя» за 75 регулярними маршрутами по всьому світу здійснюють перевезення пасажи-
рів і вантажів понад 20 національних і закордонних авіакомпаній.

Також ви можете прилетіти в міжнародний аеропорт «Запоріжжя». І хоча перевезення пасажирів 
до нього здійснює менша кількість авіакомпаній, він має істотну перевагу перед «Борисполем», 
адже розташований безпосередньо на території міста Запоріжжя.

Крім авіаперельоту, до Запоріжжя можна дістатися залізницею, а також автомобілем — від кордо-
ну з країнами ЄС місто знаходиться на відстані лише 1 107 км.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Якщо ви вирішите розпочати свій бізнес у Запоріжжі — вас здивує швидкість і простота процеду-
ри реєстрації. Ви можете створювати нові підприємства, які на 100 % належатимуть вам, незалеж-
но від того, українським ви є інвестором чи іноземним; відкривати філії та інші відокремлені під-
розділи своєї компанії; придбавати українські підприємства, які вже діють, або створювати спільні 
підприємства з українськими юридичними й фізичними особами.

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 в тому, що публічному акціонерному товариству 
дозволено здійснювати публічне розміщення акцій із пропозицією, що може бути адресована по-
над 100 фізичним і/або юридичним особам, крім акціонерів товариства, і при цьому акціонери емі-
тента 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 використовують 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 документів 
ТОВ і проведення реєстраційних процедур протягом одного тижня становить менш як €100.

У деяких випадках для започаткування бізнесу потрібно мати певні ліцензії (наприклад, у разі 
створення фінансових установ). Тож якщо ви справді зацікавлені у створенні підприємства 
в нашій громаді, то для визначення всіх необхідних процедур надішліть запит на наш e-mail:  
reception.der@zp.gov.ua. Ми надамо детальну дорожню карту з описом кожного кроку, який необ-
хідно зробити, щоб якнайшвидше розпочати свій бізнес у Запоріжжі.
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СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ

Систему оподаткування в Україні визначено Податковим кодексом, і складається вона із загально-
державних і місцевих податків та зборів.

Ключовими платежами для більшості підприємств, які перебувають на загальній системі оподат-
кування, є такі:

• податок на додану вартість — 20 % (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 нара-

хованої працівникам заробітної плати (для певних категорій фізичних осіб – підприємців і 
членів фермерських господарств — 0 %);

• військовий збір — 1,5 % з нарахованої заробітної плати працівникам підприємства;
• податок із доходів фізичних осіб — 18 % з нарахованої заробітної плати працівникам підпри-

ємства;
• плата за землю землекористувачами: 0,1–12 % від нормативної грошової оцінки використову-

ваної земельної ділянки (визначає орган місцевого самоврядування).
Крім загальної системи оподаткування, в Україні передбачено і спрощену, згідно з якою юридичні 
особи сплачують 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.

ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Бухгалтерський облік врегламентовано Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на ос-
нові міжнародних стандартів фінансової звітності й 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 бух-
галтерського обліку не тільки своїм штатним працівникам, а й зовнішнім виконавцям на договір-
них засадах. Такі послуги для підприємств на початковій фазі становлення з невеликим обсягом 
операцій коштують зазвичай орієнтовно €100 на місяць.

НАЙМ ПЕРСОНАЛУ

Загальна чисельність населення України становить 41,7 млн осіб (станом на 01.01.2020), з яких за-
йнятого населення — 28,2 млн осіб.

Середньомісячна заробітна плата в Запоріжжі становить $400 (за статистичними даними 2019 
року), мінімальна — $181 (при курсі національної валюти — гривні станом на 01.10.2020: ₴28,31 за $1).

Попри невисокий рівень оплати праці, українські працівники дуже працьовиті та креативні, адже 
кожен п’ятий має вищу освіту. Підтвердженням ефективності українських фахівців, наприклад, є 
той факт, що Україна посідає перше місце в Європі в галузі IT-аутсорсингу з розробки програмного 
забезпечення.

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

Допомогу в пошуку фахівців, а також видачу дозволів на застосування в Україні праці іноземців 
здійснює Державна служба зайнятості. Крім того, в Україні працює чимало 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 компанія-замов-
ник бере на роботу.
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БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ФІНАНСИ ТА СТРАХУВАННЯ

Банківська система, до якої входять Національний банк України, інші банки (резиденти та нерези-
денти, зареєстровані на території України) і небанківські фінансові установи (кредитні спілки, ін-
вестиційні фонди, факторингові компанії та ін.), є складником економічної системи України. Націо-
нальний банк України провадить грошово-кредитну політику з метою забезпечення стабільності 
грошової одиниці України, здійснює валютне регулювання, а також встановлює правила прове-
дення банківських операцій.

Грошовою одиницею України є гривня (символ — ₴, код — UAH), курс якої станом на 01.10.2020 
становив: ₴28,31 за $1 та ₴33,16 за €1 (https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates). Розрахунки на 
території України можна здійснювати як у готівковій, так і в безготівковій формі.

Для ведення господарської діяльності підприємства, що працюють на території України, відкри-
вають рахунки у гривнях та іноземній валюті в банках, які своєю чергою мають кореспондентські 
рахунки в Національному банку України та інших банках в Україні й за кордоном, здійснюючи фі-
нансові трансакції за допомогою системи BankID Національного банку України та Міжнародної 
системи грошових переказів SWIFT. Тарифи на надсилання SWIFT-платежів становлять у серед-
ньому 0,5 % від суми.

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

Понад 8 тис. банківських відділень разом із мережею з 333 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 аналогічна до діяльності банківських систем провідних 
країн світу, так і система страхування в Україні подібна до систем страхування, які діють у розвину-
тих країнах. Сьогодні в Україні працюють сотні страхових компаній, які здатні не лише здійснити 
страхування за трьома головними напрямами: особисте, майнове та відповідальності, а й забезпе-
чити перестрахування ризиків.

МИТНІ ПРАВИЛА

Митні правила, які є однаковими для всіх видів перетину кордону, врегульовано Митним кодек-
сом України.

Для громадян, які переміщують через митний кордон товари для особистих, сімейних та інших 
потреб, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, системою митного контролю 
передбачено можливість обрати один із двох каналів проходу чи проїзду через митний кордон — 
«зелений» або «червоний» коридор.

Канал, позначений символами зеленого кольору, — «зелений коридор» — призначений для перети-
ну кордону без декларування та сплати митних зборів. У цьому разі пасажиру дозволено провозити:

• особисті речі;
• валюту до €10 000 готівкою;
• продукти загальною вартістю до €200;
• товари вагою до 50 кг та вартістю до €1 000;
• до 5 упаковок ліків;
• 5 літрів пива, 2 літри вина, 1 літр міцних (з умістом спирту більш як 22 %) алкогольних напоїв;
• 200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів тютюну;
• транспортні засоби особистого користування.

«Червоний» коридор вимагає обов’язкового митного контролю, перевірки документів, а також 
заповнення митної декларації та сплати митних зборів. Він обов’язковий для тих пасажирів, хто 
у своєму багажі має предмети, обсяги яких перевищують обмеження «зеленого» коридору, а та-
кож чий багаж містить: зброю, небезпечні лікарські препарати, вибухонебезпечні та радіоактивні 
речовини; антикваріат, твори мистецтва й дорогоцінності; носії інформації; музичні інструменти; 
представників флори і фауни (тварин — з ветеринарним сертифікатом міжнародного зразка).

Ввозити в Україну заборонено:
• наркотики, наркотичні та психотропні речовини; 
• вибухонебезпечні та отруйні речовини; 
• харчові продукти без сертифіката; 
• друковані та відеоматеріали, що пропагують насильство, расизм і війну, порнографію; 
• неідентифікованих тварин;

₴
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• культурні цінності, оголошені в розшук; 
• холодну, вогнепальну, газову (балончики) зброю без дозволу МВС України.

Ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території товарів, призначених 
для виробничої чи іншої підприємницької діяльності, теж регламентовано Митним кодексом Укра-
їни. 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 ком-
панії беруть до свого штату досвідчених бухгалтерів і юристів. Утім, якщо операції з імпорту/екс-
порту вантажів компанія планує здійснювати нечасто, то їй вигідніше 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 
реалізації товарів. Особливо важливою логістика є для компаній, які здійснюють міжнародні тран-
закції. І Україна надає для таких компаній унікальні можливості, адже вона розташована на пере-
тині магістральних транспортних шляхів з Європи до Азії та від скандинавських держав до регіону 
Середземномор’я. А безпосередньо в Запоріжжі ви знайдете всі необхідні транспортні послуги з 
вантажоперевезень для регіональної інтеграції та безперешкодної мобільності. 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 Запоріжжі.

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМІСТЮ

Відповідно до законодавства України до нерухомості належать: земельні ділянки й об’єкти, розта-
шовані на земельній ділянці, які невід’ємно пов’язані з нею та переміщення яких є неможливим 
без їх знецінення і зміни їхнього 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  
Цивільним 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 не-
рухомості в Україні покупцеві потрібно сплатити державне мито — 1 % від вартості об’єкта, а також 
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 €8.

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 $5 до $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 (суперфіція).

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.

Наявність дозволу 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 також 
забезпечення утилізації відходів. Кожен із перелічених складників забезпечення діяльності підпри-
ємства врегульовано відповідними нормативно-правовими актами, дотримання яких забезпечує 
державна установа «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг». Безпосередньо надають зазначені послуги понад 1,9 тис. суб’єктів господа-
рювання, які працюють на території України та завжди готові до співпраці з інвесторами.

Крім підключення до перелічених інженерних мереж, створення підприємства передбачає ви-
рішення питань підключення до мереж телекомунікацій — у цій сфері в Україні працює понад  
6,7 тис. суб’єктів господарювання, які надають 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 до-
вкілля, 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 відповід-
ність вимогам Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

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

Для діяльності у сфері сільського господарства, харчової промисловості, видобувної промисло-
вості, переробки мінеральної сировини тощо оцінку впливу на довкілля здійснюють департамен-
ти 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 використання кожним 
окремим виробником, передумовою науково-технічного прогресу.

Українське законодавство про захист економічної конкуренції передбачає спеціальні правові ме-
ханізми, спрямовані на запобігання антиконкурентним узгодженим діям підприємців, антиконку-
рентним діям державних органів, монополізації товарних ринків. Основу цих механізмів станов-
лять три види контролю, який здійснює Антимонопольний комітет України:

• контроль за узгодженими діями суб’єктів господарювання, метою якого є недопущення ан-
тиконкурентних змов підприємців;

• контроль за концентрацією суб’єктів господарювання, покликаний запобігати появі на рин-
ку монопольних утворень у разі злиття чи приєднання підприємств, створення нових під-
приємств, набуття корпоративних прав або набуття контролю одного суб’єкта господарю-
вання над іншим у будь-який спосіб;

• контроль за антиконкурентними діями органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, органів адміністративно-господарського управління й контролю.

Отже, інвесторам, які планують в Україні концентрацію суб’єктів господарювання, необхідно от-
римати на це дозвіл в Антимонопольному комітеті України. В інших випадках Антимонопольний 
комітет України може стати для інвестора джерелом корисної маркетингової інформації.
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ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

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 тва-
рин, 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 
(наприклад, комерційні назви, комерційні таємниці, об’єкти авторського права) отримують захист 
без реєстрації, 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) та звільнення від оподаткування ввізним митом (перелік визначено в Митному 
кодексі України). На місцевому рівні інвесторам може бути встановлено пільги щодо сплати подат-
ку 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 ввозять для облаштування індустріального парку й провадження діяльності 
в його межах; звільнення від пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту (пайова 
участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає в перерахуванні до відповідного міс-
цевого бюджету до 10 % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, але її буде скасо-
вано з 01.01.2021).

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

В Україні 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. До ваших послуг не 
лише готелі, що входять до найвідоміших готельних мереж світу, а й мініготелі та широкий спектр 
пропозицій для проживання у приватних будинках й апартаментах. Середня вартість проживання 
в одномісному номері в Запоріжжі коливається від $35 до $55 за добу.

Забронювати готельний номер чи апартаменти ви можете самостійно за допомогою міжнародних 
систем онлайн-бронювання. Але, якщо ви реально плануєте створювати підприємство в Запоріж-
жі — надсилайте свій запит на e-mail: reception.der@zp.gov.ua, і ми допоможемо обрати найкращі 
умови проживання, які вас приємно здивують.
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Транспортний зв’язок між лівим і правим берегами міста 
здійснюється через греблю ДніпроГЕСу та мости через 
острів Хортиця. Територією міста пролягають важливі 
транспортні артерії — шляхи національного значення: 

Н 08 (Бориспіль — Кременчук — Дніпро —  
Запоріжжя — Пологи — Маріуполь);

Н 23 (Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя);

Н 15 (Запоріжжя — Донецьк);

Е 105 (Норвегія — Россія — Україна); 

М 14 (Відень — Ужгород — Кишинів —  
Одеса — Ростов-на-Дону).

ЗАПОРІЖЖЯ — ПРОМИСЛОВА ПЕРЛИНА УКРАЇНИ

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Запоріжжя — шосте за чисельністю населення місто України. Станом на 01.01.2020 в Запо-
ріжжі мешкало 731,9 тис. осіб. Разом із навколишніми поселеннями місто утворює Запо-
різьку агломерацію, а в зоні економічного впливу міста Запоріжжя, як обласного центру, 
на території 2,7 тис. км² перебуває 14 міст, 22 селища міського типу та 263 села, у яких 
мешкає понад 1,7 млн осіб.

Станом на 01.07.2020 на території міста працювало понад 45,0 тис. суб’єктів підприєм-
ницької діяльності.

З метою диверсифікації економіки в місті відбувається цілеспрямована підтримка IT-сфе-
ри через проведення масштабних презентаційних заходів; створюються умови для залу-
чення міжнародних IT-компаній, відкриття навчальних центрів із підготовки фахівців.

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА

Запоріжжя — важливий транспортний вузол півдня України. У місті функціонують два 
ЗАЛІЗНИЧНІ ВОКЗАЛИ. Повітряне сполучення забезпечує МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 
«ЗАПОРІЖЖЯ», розташований у межах міста (злітно-посадкова смуга має довжину  
2 500 м, робочу ширину — 42 м). Вантажні та пасажирські перевезення водним тран-
спортом обслуговують РІЧКОВИЙ ВОКЗАЛ і РІЧКОВИЙ ПОРТ, що розташовані на лівому 
березі Дніпра.

ПОТЕНЦІАЛ МІСТА
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Видання «Гід інвестора міста Запоріжжя» розроблено та видано за підтримки проєкту міжнародної технічної 
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС), який упроваджує Федерація канадських муніци-
палітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Зміст документа є виключно думкою 
авторів і не обов’язково відображає офіційну позицію Міністерства міжнародних справ Канади.

Вигідне географічне розташування – 
у центрі Європи на перетині 
важливих міжнародних транспортних 
шляхів

Розвинений і диверсифікований 
промисловий сектор економіки

Високий науковий потенціал та 
найкращі висококваліфіковані кадри

Розвинена інженерно-технічна та 
виробнича інфраструктура

Наявність висококваліфікованих 
трудових ресурсів

Комфортний рівень  
життя

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ ВЕДЕННЯ 
БІЗНЕСУ В ЗАПОРІЖЖІ:

ЗАПОРІЖЖЯ — ПРОМИСЛОВА ПЕРЛИНА УКРАЇНИ

Лідерство за відкритістю влади, 
ефективністю державних органів, 
професійністю супроводу та підтримки 
інвесторів

Наявність стартових майданчиків для 
реалізації інвестиційних проєктів: великий 
вибір офісних і  виробничих приміщень, а 
також земельних ділянок для забудови

Високий рівень громадської безпеки, 
соціальної стабільності та дотримання 
прав власності інвесторів

Різноманітність культурного й 
туристичного відпочинку

Репутація надійного та стабільного 
партнера




