Інформаційна картка проекту регіонального розвитку, який
може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу

Назва проекту

Облаштування індустріального парку
«Павлоград»

Ініціатор проекту

Дніпропетровська обласна державна
адміністрація
пр. Олександра Поля, 1, м. Дніпро, 49000 код
ЄДРПОУ – 00022467

Замовник проекту

Державне підприємство «Інвестиційноінноваційний центр»
вул. Святослава Хороброго, 12, м. Дніпро, 49000
код ЄДРПОУ – 30838090
Державне підприємство «Інвестиційноінноваційний центр»

(у разі наявності)

Програма регіонального Створення та розвиток інфраструктури
залучення інвестицій «точок зростання»
місцевої еокноміки
розвитку
(розвиток інноваційної економіки та інвестицій)

Назва завдання

Підвищення конкурентоспроможності регіонів
та зміцнення їх ресурсного потенціалу

Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає проект
Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

Дніпропетровська область, Павлоградський
район, Богуславська сільська рада

Тривалість проекту

12
місяців

Загальний бюджет

40 668
240

проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного
бюджету
з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Цільові групи проекту
та
кінцеві бенефіціари

Разом

1 рік

40 668
240

40 668
240

-

-

Загальна ціль — облаштування ІП
«Павлоград» інженерною інфраструктурою
шляхом створення максимально сприятливого
середовища для учасників технопарку
Конкретна ціль 1 Забезпечення території
індустріального парку необхідною інженерною
інфраструктурою
Конкретна
ціль
2
Підвищення
інвестиційної привабливості Дніпропетровської
області
Місцеве населення, іноземні інвестори,
представники бізнесу, ВНЗ, НДУ, влада

проекту
Очікувані результати

Таким
чином,
функціонування
ІП
«Павлоград» у разі повного заповнення матиме
наступні переваги.

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

- інвестиції в виробництво на рівні 374,9
млн. дол. США
- фонд оплати праці до 110 млн., грн.
щомісячно;
- створення 5000 нових робочих місць;
- значні відрахування до бюджетів усіх
рівнів;
- збільшення
доходів
суб’єктів
господарювання регіону від співпраці з
підприємствами учасниками ІП, створення
виробничих кластерів.

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Очікується, що в середньому на 1 га площі
індустріального парку «Павлоград» буде
залучено 1,5 млн. дол.. США інвестицій та
створено 20 робочих місць.
Орієнтовний розмір очікуваних інвестицій за 10
років – 374,9 млн. дол. США.

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Всього планується створити на території ІП
«Павлоград» - 5000 робочих місць

Основна діяльність за
проектом

Розробка проектно-кошторисної документації та
підключення території індустріального парку до
мереж енергопостачання, водопостачання та
газопостачання

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної
спрямованості
та
реалістичності
виконання проекту

Створення ІП “Павлоград” на території
Павлоградського району та міста Павлоград
дозволяє реалізувати ряд завдань у рамках
Стратегії розвитку Дніпропетровської області на
період до 2020 року, затвердженої рішенням
Дніпропетровської обласної ради від 26 вересня
2014 року № 561-27/УІ, зокрема підвищити
конкурентоспроможність економіки регіону, а
саме: стимулювання інвестиційної діяльності;
розвиток інноваційної інфраструктури та ІТ
технологій; створення системи стимулів для
залучення вітчизняних та іноземних інвесторів у
розвиток венчурних інноваційних фірм і
проектів; розвиток інфраструктури, у тому числі
інженерної; стимулювання розвитку небазових
галузей з метою диверсифікації економіки
регіону; створення нових робочих місць.
При
наповненні
індустріального
парку
“Павлоград” ймовірні певні ризики, що можуть
призвести
до
зміни
внутрішнього
та
зовнішнього середовища. Серед інструментів
підвищення рівня ефективності
реалізації
проекту
є
моніторинг,
контролінг
та
безпосередня оцінка ефективності реалізації
проекту.
Спроможність
Проект
спрямовано
на
підвищення
забезпечити
стійкий інвестиційної привабливості регіону шляхом
результат
реалізації забезпечення території індустріального парк
проекту
інженерною інфраструктурою та створенням
позитивного іміджу технопарку.
Фінансова сталість результатів проекту
передбачає, що понесені видатки на здійснення
проектних робіт, спорудження інженерної
інфраструктури, просування індустріального
парку, в межах підвищення інвестиційної
привабливості регіону в майбутньому
багатократно окупляться за рахунок залучення
іноземних інвестицій та новітніх технологій.
В контексті інституційної сталості результатів
проекту передбачається основні видатки
проекту спрямувати на проектування та
спорудження найбільш необхідної базової

інженерної інфраструктури індустріального
парку. Ця інфраструктура в комплексі з
існуючими
конкурентними
перевагами
земельної ділянки парку забезпечить високу
інвестиційну привабливість для потенційних
інвесторів. В свою чергу, завдяки високій
конкурентоспроможності парку, очікується, що
в 2018 році буде успішно
Та як за поточний рік ведеться активна
робота зі створення умов для належного
функціонування ІП «Павлоград», а саме ІП
«Павлоград», було зареєстровано в державному
реєстрі, проведено конкурс та обрано керуючу
компанію. його успішний розвиток і наповнення
інвесторами можу слугувати поштовхом до
розвитку усіх інших аналогічних парків
України. А це в свою чергу сприятиме
зміцненню інвестиційного клімату держави та
позитивно впливатиме на обсяги залучених
інвестицій в національну економіку.
Очікувані витрати на 40 343 240 грн, 99,002 %
закупівлю товарів, робіт
і послуг національного
виробника,
які
використовуються
під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)
Очікувані витрати на 325000 грн, 0,008 %
закупівлю товарів, робіт
і послуг іноземного
виробника,
які
використовуються
під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)
Експертний
звіт
до передбачається
проекту
будівництва(ким, коли
виданий)
Потреба та наявність Наявний зведений кошторисний розрахунок на
необхідної
дозвільної проведення робіт щодо підключення до мереж
документації
для електропостачння,
газопостачання
та

реалізації проекту
водопостачання (додаток 1)
Телефон,
Телефон: +38067 504 05 05
факс,електронна пошта пошта: dnepr.investinn@gmail.com
ініціатора
(замовника)проекту

