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П Е Р Е Д М О В А 
 

У статистичному виданні наводиться інформація про діяльність 
спеціальних економічних зон Львівщини „Яворів” та „Курортополіс 
Трускавець”. Подаються основні показники про надходження та освоєння 
інвестицій у спеціальних економічних зонах, результати функціонування 
суб’єктів СЕЗ з початку реалізації інвестиційних проектів загалом, та окремо 
за 2007 рік і попередні роки.  

Статистичний збірник містить дані як у цілому по області, так і 
окремо за кожною спеціальною економічною зоною, а також наведені 
основні показники діяльності за спеціальними економічними зонами та 
територіями пріоритетного розвитку в областях України. 

 

 
 
 
СКОРОЧЕННЯ 

тис. – тисяча  
млн. – мільйон  
млрд. – мільярд  
м – метр  
м2 – квадратний метр  
м3 – кубічний метр  
км – кілометр  
км2 – квадратний кілометр  
га – гектар  
г – грам  
кг – кілограм  
ц – центнер  
т – тонна  
ккал – кілокалорія  
Гкал – гігакалорія  

р. – рік 
міс. – місяць  
год – година 
люд.-год – людино-година 
шт. – штук 
паков. – паковань 
л – літр 
дал – декалітр 
кВт – кіловат 
кВт⋅год – кіловат-година 
кВ⋅А – кіловольт-ампер 
крб. – карбованець 
грн. – гривня 
дол.CША – долар США  
 

 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
Тире (–)  – явищ не було 
Три крапки (…)  – відомості відсутні 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах                 
                                                        менших за ті, що можуть бути виражені 
                                                        використаними у таблиці розрядами  
Символ (х)  – заповнення рубрики за характером  
    побудови таблиці не має сенсу 

 
 
 
В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових 
пояснюється округленням даних. 
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ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ 
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
На території Львівщини функціонують спеціальні економічні зони 

“Яворів” та “Курортополіс Трускавець”, в яких на 1 січня 2008 року було 
зареєстровано 128 інвестиційних проектів, з них реалізовувалося 99 проектів. 
Інвестиційно привабливою для Яворівської зони є обробна промисловість. 
Переважна кількість проектів у Трускавці спрямована на будівництво нових 
та забезпечення комфортності існуючих готельно-санаторних комплексів 
шляхом їх реконструкції та технічного переоснащення.  

Функціонування спеціальних економічних зон на Львівщині сприяло 
залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій, активізації підприємницької 
діяльності, зростанню обсягів виробництва, створенню нових робочих місць. 
З початку реалізації проектів надійшло 244,4 млн.дол.США, або 78,6% від 
запланованих надходжень. У 2007 році для реалізації інвестиційних проектів 
поступило інвестицій на 27,4% більше, ніж у 2006 році (47,1 млн.дол.США). 

Після значного зростання поступлення інвестицій у СЕЗ 
“Курортополіс Трускавець” у 2004-2005 роках, починаючи з 2006 року 
надходження скоротились. Так за 2007 рік надійшло інвестицій на 12,4 
млн.дол.США, що на третину менше, ніж за 2006 рік. Суб’єкти СЕЗ “Яворів” 
для реалізації проектів у 2007 році отримали інвестицій в 1,9 раза більше, ніж 
у 2006 році.  

Серед регіонів України за обсягом інвестицій, що надійшли у 
спеціальні зони та території пріоритетного розвитку, Львівщина посіла 2 
місце після Донецької області. СЕЗ “Яворів” та СЕЗ “Курортополіс 
Трускавець” серед вільних економічних зон України займають перше та 
друге місце за кількістю інвестиційних проектів, а за обсягом залучених 
інвестицій – відповідно перше і третє.  

Для реалізації проектів українськими інвесторами внесено майже три 
чверті коштів. Головним джерелом внутрішніх українських інвестицій були 
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власні кошти суб’єктів СЕЗ, ще чверть вкладених коштів склали кредити 
комерційних банків.  

З початку функціонування економічних зон для реалізації 
інвестиційних проектів надійшло іноземних інвестицій на 57,7 
млн.дол.США, або 23,6% від загального поступлення. Обсяг іноземних 
інвестицій, що надійшли у СЕЗ з початку їх функціонування, склав 7,4% від 
загального обсягу іноземних поступлень в економіку Львівської області 
упродовж 1999-2007 років. Серед іноземних інвесторів найбільший вклад у 
проекти, що реалізуються у СЕЗ “Яворів”, внесли партнери з Польщі, Данії 
та Іспанії. У СЕЗ “Курортополіс Трускавець” дві третини іноземних коштів 
належить інвесторам з Нідерландських Антильських островів. Якщо торік 
обсяг надходжень іноземних інвестицій порівняно з 2000 роком зменшились 
у 2,5 раза, то вітчизняні інвестиції за цей період зросли в 4 рази. 

Скасування пільг для суб’єктів СЕЗ обумовило зменшення кількості 
зареєстрованих проектів, скорочення обсягів надходження інвестицій, 
особливо іноземних. Разом з тим, обсяги виробництва за вже діючими 
проектами зростають і, відповідно, збільшуються прибутки.  

У 2007 році обсяг виробництва суб’єктів СЕЗ склав 1116 млн.грн. і 
зріс порівняно з 2006 роком на 19%. За останні роки у зв’язку з початком 
функціонування СЕЗ темпи зростання обсягів промислової продукції в 
Яворівському районі були вищими, ніж у цілому в області. Ця тенденція 
збереглася і торік: у 2007 році порівняно з попереднім роком реалізація 
продукції промисловості у Яворівському районі зросла на 22%, у той час як 
загалом в області – на 12,9%.  

Торік платежі до бюджету (64,5 млн.грн.) значно перевищили 
отримані суб’єктами зон пільги (4,1 млн.грн.). Порівняно з 2004 роком, коли 
діяв пільговий режим оподаткування для суб’єктів СЕЗ, сума пільг 
скоротилась у 8,6 раза, а платежі до бюджету зросли у 2,5 раза.  
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1. ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
СЕЗ ЛЬВІВЩИНИ 

 

1.1. Основні показники реалізації інвестиційних проектів у спеціальних 
економічних зонах за 1999-2007 роки 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
          

Кількість підприємств,  
 які одержали інвестиції  
 для реалізації інвести- 
 ційних проектів,  
  на кінець року, одиниць ......... 6 47 61 76 81 94 94 94 92 

          

Кількість інвестиційних 
 проектів, для  реалізації 
 яких надійшли інвестиції, 
  на кінець року, одиниць ......... 6 49 63 78 87 100 102 101 99 

          

Надійшло інвестицій,  
  млн.грн .................................. 18,5 109,8 84,0 94,5 102,2 288,4 237,8 190,9 240,1 
   у томі числі   
  іноземних ............................. 1,6 54,6 39,2 32,4 21,2 79,4 58,6 43,7 21,8 
  українських .......................... 16,9 55,2 44,8 62,1 81,0 209,0 179,2 147,2 218,3 

          

Освоєно інвестицій,  
 млн.грн. .................................. 11,9 105,1 63,2 92,3 100,8 287,2 238,3 167,9 237,2 

          

Обсяг виробленої продукції 
 (робіт, послуг), у діючих 
 оптових цінах, без ПДВ та 
 акцизного збору, млн.грн. ....... - 24,5 141,0 167,8 339,7 487,9 753,9 937,8 1116,0 

          

Дохід (виручка) від  
 реалізації продукції (товарів, 
 робіт, послуг), включаючи  
 ПДВ та акцизний збір, 
  млн.грн...................................... - 26,9 134,4 201,1 411,0 557,7 812,8 979,4 1113,2 

          

Валовий прибуток, млн.грн ..... - 6,7 37,5 30,4 65,8 90,6 177,5 156,8 183,4 
          

Фінансові результати  
 (прибуток) від звичайної 
 діяльності до оподатку- 
 вання, млн.грн. ...................... - 5,8 33,3 19,3 36,2 40,6 60,2 48,8 46,7 

          

Середньооблікова  
 чисельність штатних 
 працівників, осіб................... ... 687 1685 2799 5490 5941 7826 8377 6413 
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1.2. Кількість інвестиційних проектів, які реалізуються у спеціальних 
економічних зонах, за видами економічної діяльності 
 

  У тому числі 
 Всього СЕЗ СЕЗ 
  “Яворів” Трускавець” 
 на 1 січня 2008р.; одиниць 

    

Всього інвестиційних проектів,    
 для реалізації яких надійшли  
 інвестиції ........................................... 99 75 24 
   у тому числі за видами   
    економічної діяльності:  
 сільське господарство, мислив-   
  ство, лісове господарство................ 1 1 - 
 промисловість ................................... 69 65 4 
   добувна ............................................ 1 1 - 
   переробна ........................................ 67 63 4 
   виробництво та розподілення  
     електроенергії, газу та води ......... 1 1 - 
 будівництво ....................................... 2 2 - 
 торгівля, ремонт автомобілів,  
  побутових виробів та предметів   
  особистого вжитку........................... 2 2 - 
 діяльність транспорту та зв’язку .... 2 1 1 
 операції з нерухомим майном,   
  оренда, інжиніринг та надання  
  послуг підприємцям ........................ 3 3 - 
 охорона здоров’я та соціальна  
  допомога ........................................... 20 1 19 

 
 

1.3. Надходження інвестицій 
у СЕЗ за роками, млн.дол.США 

 

 

2.8
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1.4. Основні показники реалізації інвестиційних проектів у спеціальних 
економічних зонах  

 

 З початку реалізації проектів У тому числі у 2007р. 
  у тому числі  у тому числі 
  СЕЗ СЕЗ   СЕЗ СЕЗ 
 всього “Яворів” “Курор- всього “Яворів” “Курор- 
   тополіс   тополіс 
   Труска-   Труска- 
   вець”   вець” 
 мільйонів гривень 

  

Надійшло інвестицій.......... 1274,7 717,3 557,4 240,1 177,5 62,6 
   у тому числі   
  іноземних .......................... 301,4 164,5 136,9 21,8 21,0 0,8 
  українських ....................... 973,3 552,8 420,5 218,3 156,5 61,8 
   

Освоєно інвестицій ............ 1250,6 698,1 552,5 237,2 177,3 59,9 
   

Обсяг виробленої  
 продукції (робіт, послуг) 

  

 у діючих оптових цінах,   
 без ПДВ та акцизного   
 збору ................................... 3994,1 3442,3 551,8 1116,0 1010,5 105,5 
   

Дохід (виручка) від  
 реалізації продукції 

  

 (товарів, робіт, послуг),   
 включаючи ПДВ та   
 акцизний збір ..................... 4274,6 3678,9 595,7 1113,2 1000,5 112,7 
   

Рентабельність  
 операційної діяльності 

  

 (у відсотках) ...................... 8,9 7,7 16,7 5,8 5,9 5,1 
   

Чистий:   
  прибуток............................ 242,6 199,9 42,7 49,0 43,7 5,3 
  збиток ................................ 43,2 38,7 4,5 19,4 14,4 5,0 
   

Платежі до бюджетів ......... 283,4 222,0 61,4 64,5 57,6 6,9 
   

Середньооблікова -   
 чисельність штатних    
 працівників, осіб................ х х х 6413 4744 1669 
   

Кількість створених    
 робочих місць, одиниць..... 6603 5746 857 640 358 282 
   

Фонд оплати праці ............. х х х 89,5 71,2 18,3 
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1.5. Надходження інвестицій за формами залучення  
 

 Фактично надійшло У % до перед- 
 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця
виміру 

Перед- 
бачено 
проек- 
тами 

з початку
реалізації
проектів 

у 2007р. 

проектів 
      

Всього інвестицій .............. тис.дол. .... 311096 244424 47109 78,6 
 тис.грн. .... 1462080 1274682 240148 x 
   у тому числі   
 іноземні інвестиції............ тис.дол. .... 42085 57685 4285 137,1 
 тис.грн. .... 222629 301361 21833 x 

 українські інвестиції ........ тис.дол. .... 269012 186739 42824 69,4 
 тис.грн. .... 1239451 973321 218315 x 
 
 
 
 
1.6. Надходження інвестицій за видами 
 

 Фактично надійшло З них іноземні інвестиції 
 з початку з початку 
 реалізації реалізації 

 

Одиниця
виміру 

проектів 
у 2007р. 

проектів 
у 2007р. 

   
Всього інвестицій .............. тис.дол. .... 244424 47109 57685 4285 
 тис.грн. .... 1274682 240148 301361 21833 
 у тому числі за видами:   
 грошові  внески ................ тис.дол. .... 145651 21328 37598 2037 
 тис.грн. .... 761599 108248 196583 10479 
      з них       
     кредит............................ тис.дол. .... 63056 11492 17094 847 
 тис.грн. .... 323978 58245 88654 4470 
 цінні папери (паї, акції).... тис.дол. .... 753 - 701 - 
 тис.грн. .... 4010 - 3736 - 
 внески у вигляді ру-   
  хомого і нерухомого      
  майна ................................ тис.дол. .... 63955 20112 19210 2246 
 тис.грн. .... 331689 102573 100134 11343 
 нематеріальні активи........ тис.дол. .... 300 14 45 - 
 тис.грн. .... 1144 70 228 - 
 реінвестиції ....................... тис.дол. .... 2557 34 94 2 
 тис.грн. .... 13591 181 484 11 
 інші .................................... тис.дол. .... 31208 5621 37 - 
  тис.грн. .... 162649 29075 196 - 
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1.7. Надходження українських інвестицій за джерелами фінансування 
 

 Фактично надійшло У % до перед- 
 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця 
виміру 

з початку 
реалізації 
проектів 

у 2007р. 

проектів 
   
Українські iнвестицiї–    
 всього......................................  тис.дол. ...... 186739 42824 69,4 
 тис.грн........ 973321 218315 x 
 у тому числі за    
 за джерелами фінансування:   
 з державного бюджету .......... тис.дол. ...... 2437 722 5,0 
 тис.грн........ 13163 3900 x 
     

 з місцевих бюджетів .............. тис.дол. ...... - - - 
 тис.грн........ - - - 
 власні кошти    
  підприємств ...........................  тис.дол. ...... 101919 17748 64,9 
 тис.грн........ 532836 91406 x 
     

 кошти населення....................  тис.дол. ...... 676 173 40,9 
 тис.грн........ 3541 874 x 
 кредити комерційних   
  банків ..................................... тис.дол. ...... 45860 10737 141,2 
 тис.грн........ 239160 54240 x 
     

 інші джерела ..........................  тис.дол. ...... 35847 13444 122,0 
 тис.грн........ 184621 67895 x 

 
 
 

1.8. Структура українських інвестицій 
за джерелами фінансування 

на 01.01.2008р. 

1.9. Структура іноземних інвестицій  
за видами 

на 01.01.2008р. 

(1)
54.7%

(2)
1.3%

(3)
24.6%

(5)
19.0%

(4)
0.4%

(1) власні кошти підприємств
(2) держбюджет
(3) кредити комерційних банків
(4) кошти населення
(5) інші джерела

 

(3)
1.6%

(1)
65.2%

(2)
33.2%

(1) грошові внески

(2) внески у вигляді рухомого і нерухомого майна

(3) інші
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1.10. Надходження іноземних інвестицій за країнами 
 

 Фактично надійшло У % до перед- 
 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця
виміру 

Перед- 
бачено 
проек- 
тами 

з початку 
реалізації 
проектів 

у 2007р. 

проектів 

Іноземні інвестиції–   
 всього....................... тис.дол. ..... 42085 57685 4285 137,1 
 тис.грн. ..... 222629 301361 21833 x 
   у тому числі    
  СЕЗ “Яворів”........ тис.дол. ..... 19829 31624 4115 159,5 
 тис.грн. ..... 104868 164500 20974 x 
        

   Австрія................... тис.дол. ..... 568 1467 - 258,2 
 тис.грн. ..... 3003 7795 - x 
        

   Бельгія ................... тис.дол. ..... - 880 - - 
 тис.грн. ..... - 4481 - x 
      

   Данія ...................... тис.дол. ..... 4145 6255 104 150,9 
 тис.грн. ..... 21952 32711 526 x 
      

   Франція ................. тис.дол. ..... 510 410 2 80,5 
 тис.грн. ..... 2705 2161 11 x 
      

   Угорщина .............. тис.дол. ..... 286 286 - 100,1 
 тис.грн. ..... 1514 1522 - x 
      

   Німеччина ............. тис.дол. ..... 501 204 - 40,7 
 тис.грн. ..... 2732 1087 - x 
      

   Польща .................. тис.дол. ..... 10856 16090 2640 148,2 
 тис.грн. ..... 57222 83589 13335 x 
      

   Іспанія ................... тис.дол. ..... 2030 3960 521 195,1 
 тис.грн. ..... 11003 20408 2632 x 
      

   Японія.................... тис.дол. ..... 402 469 - 116,6 
 тис.грн. ..... 2131 2478 - x 
      

   В’єтнам .................. тис.дол. ..... 402 469 - 116,6 
 тис.грн. ..... 2131 2478 - x 
      

   Туреччина ............. тис.дол. ..... 115 153 - 133,0 
 тис.грн. ..... 394 623 - x 
      

   Канада ................... тис.дол. ..... 15 15 - 103,3 
 тис.грн. ..... 83 83 - x 
      

   США ...................... тис.дол. ..... - 966 847 - 
 тис.грн. ..... - 5085 4470 x 
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Продовження табл. 1.10 
 Фактично надійшло У % до перед- 
 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця
виміру 

Перед- 
бачено 
проек- 
тами 

з початку 
реалізації 
проектів 

у 2007р. 

проектів 
      

  СЕЗ “Курортополіс   
 “Трускавець”.............. тис.дол...... 22255 26061 170 117,1 
 тис.грн. ..... 117761 136861 859 x 
      

   Хорватія ..................... тис.дол...... 440 423 - 96,1 
 тис.грн. ..... 2394 2263 - x 
      

   Нідерланди................. тис.дол...... 2266 2266 - 100,0 
 тис.грн. ..... 12165 12165 - x 
      

   Швейцарія.................. тис.дол...... 1709 2062 170 120,7 
 тис.грн. ..... 9207 11003 859 x 

   Великобританія.......... тис.дол...... 2250 2250 - 100,0 
 тис.грн. ..... 11925 11972 - x 

   Канада ........................ тис.дол...... 990 990 - 100,0 
 тис.грн. ..... 5247 5247 - x 
   

   Нідерладські   
    Антильські острови .. тис.дол...... 14300 18070 - 126,4 
 тис.грн. ..... 75173 94211 - x 
      

   Російська   
    Федерація .................. тис.дол...... 300 - - - 
 тис.грн. ..... 1650 - - x 

/ 
 

1.11. Географічна структура іноземних інвестицій, 
що надійшли у СЕЗ  

на 01.01.2008р.  
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британія
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1.12. Надходження інвестицій за видами економічної діяльності 
 

 Фактично У % до 
 надійшло перед- 

 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця
виміру з початку

реалізації
проектів

у 2007р. 

проектів 
   
Всього інвестицій .................................... тис.дол. .... 244424 47109 78,6 
 тис.грн...... 1274682 240148 x 
Cільське господарство,    
 мисливство, лісове господарство .......... тис.дол. .... 94 - 31,3 
 тис.грн...... 502 - x 
Промисловість ......................................... тис.дол. .... 125686 29093 146,0 
 тис.грн...... 656396 148050 x 
 Добувна промисловість .......................... тис.дол. .... 1236 - 103,3 
 тис.грн...... 6704 - x 
 Переробна промисловість ...................... тис.дол. .... 109252 26147 141,4 
 тис.грн...... 568682 132348 x 
  виробництво харчових продуктів,   
   напоїв та тютюнових виробів .............. тис.дол. .... 25965 4663 171,5 
 тис.грн...... 135397 23592 x 
  легка промисловість .............................. тис.дол. .... 3804 3 108,2 
 тис.грн...... 19694 15 x 
  оброблення деревини та виробництво   
   виробів з деревини, крім меблів .......... тис.дол. .... 16535 3547 154,9 
 тис.грн...... 85783 18104 х 
  целюлозно-паперовt виробництво;     
   видавнича діяльність ............................ тис.дол. .... 20263 11604 202,7 
 тис.грн...... 104636 58601 x 
  хімічне виробництво.............................. тис.дол. .... 11607 3266 193,8 
 тис.грн...... 60208 16499 х 
  виробництво гумових та    
   пластмасових виробів........................... тис.дол. .... 15156 652 83,3 
 тис.грн...... 79482 3290 x 
  виробництво іншої неметалевої    
   мінеральної продукції .......................... тис.дол. .... 2034 412 70,1 
 тис.грн...... 10548 2141 x 
  металургійне виробництво та   
   виробництво готових металевих   
   виробів ................................................... тис.дол. .... 8782 1897 160,4 
 тис.грн...... 45754 9585 x 
  виробництво машин та   
   устаткування ......................................... тис.дол. .... 1642 51 104,0 
 тис.грн...... 8672 261 x 
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Продовження табл. 1.12 
 Фактично У % до 

 надійшло перед- 
 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця
виміру з початку

реалізації
проектів 

у 2007р. 

проектів 
   
  виробництво електричного та    
   електронного устаткування ................. тис.дол. ... 651 - 65,1 
 тис.грн..... 3460 - x 
  виробництво транспортних засобів   
   та устатковання ..................................... тис.дол. ... 1625 52 138,9 
 тис.грн..... 8572 261 x 
  інші промислові виробництва............... тис.дол. ... 1190 - 71,8 
 тис.грн..... 6476 - x 
 Виробництво та розподілення    
  електроенергії, газу та води .................. тис.дол. ... 15198 2946 200,5 
 тис.грн..... 81010 15702 x 
   

Будівництво ............................................. тис.дол. ... 5367 2563 656,1 
 тис.грн..... 26905 12814 x 
Торгівля, ремонт автомобілів,    
 побутових виробів та предметів   
 особистого вжитку.................................. тис.дол. ... 3484 - 75,7 
 тис.грн..... 16511 - x 
Діяльність транспорту та зв’язку ........... тис.дол. ... 11118 3321 9,0 
 тис.грн..... 58847 17962 x 
  діяльність наземного транспорту ......... тис.дол. ... 5774 2426 343,2 
 тис.грн..... 30101 13127 x 
  додаткові транспортні послуги   
   та допоміжні операції ........................... тис.дол. ... 4283 895 3,5 
 тис.грн..... 23121 4835 х 
  діяльність пошти та зв’язку .................. тис.дол. ... 1061 - 94,3 
 тис.грн..... 5626 - x 
Операції з нерухомим майном,    
 оренда,інжиніринг та надання    
 послуг підприємцям ............................... тис.дол. ... 559 - 37,8 
 тис.грн..... 2823 - x 
Охорона здоров’я та надання   
 соціальної допомоги ............................... тис.дол. ... 98117 12132 104,4 
 тис.грн..... 512700 61323 x 
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1.13. Освоєння інвестицій за напрямами 
 

 Одиниця Фактично  У % до передба- 
 виміру освоєно ченого проектами 
  з початку з початку
  реалізації реалізації
  проектів 

у 2007р. 
проектів 

на 2007р. 

  
Всього інвестицій ................... тис.дол. ....... 239614 46524 77,0 80,8
 тис.грн. ....... 1250631 237184 x x
 
   у тому числі  
    за напрямами: 
 
  в основні засоби ................... тис.дол. ....... 197805 39369 117,1 74,8
 тис.грн. ....... 1031854 200860 x x
 
  в нематеріальні 
   активи ................................... тис.дол. ....... 1330 280 72,9 82,1
 тис.грн. ....... 6947 1414 x x
 
  в оборотні активи ................. тис.дол. ....... 25159 5334 193,8 221,9
 тис.грн. ....... 130299 26824 x x
 
  інші ........................................ тис.дол. ....... 15320 1541 12,0 70,5
 тис.грн. ....... 81531 8086 x x
 
 

 
 
 

1.14. Структура освоєних інвестицій за напрямами 
на 01.01.2008р. 

 

немате-
ріальні 
активи
0.6%

оборотні 
активи
10.4%

основні 
засоби
82.5%

інші
6.5%
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1.15. Виробництво продукції за інвестиційними проектами 
 

 Фактично  У % до передба- 
 вироблено ченого проектами 
 з початку з початку
 реалізації реалізації
 проектів 

у 2007р. 
проектів 

на 2007р. 

  
Обсяг виробленої продукції   
 (робіт, послуг) у діючих цінах,  
  тис.грн............................................. 3994112 1116028 57,3 84,6 
   у тому числі  
 СЕЗ “Яворів” ................................... 3442350 1010562 69,8 89,1 
 СЕЗ “Курортополіс Трускавець” ... 551762 105466 27,1 57,1 
  
Виробництво продукції в  
 натуральному виразі:  

 

 сірка, тис.т...................................... 35,3 7,0 100,0 33,1 
 труби з ПВХ, т ................................ 3971,9 574,0 100,0 79,9 
 тара поліетиленова, тис.т.............. 10,5 1,2 100,0 100,0 
 пінополістирольні плити,  
  тис.куб.м ......................................... 429,1 78,9 91,7 83,9 
 упаковка з поліпропілену, т........... 656,5 - 11,0 - 
 профнастил, тис.кв.м...................... 432,6 34,0 100,0 100,0 
 фарба водоемульсійна, тис.т ........ 123,4 24,5 100,0 100,0 
 преформа з поліетиленте-  
  рефталату, млн.штук...................... 1213,2 334,6 95,1 100,0 
 ковпачки алюмінієві, тис.шт. ....... 4226,0 - 3,4 - 

  стальні профільовані листи, т ........ 426,0 - 100,0 - 
  металоконструкції,  т ..................... 5060 854 40,2 100,0 
  металодощівка, металопрофіль  
   оцинкований, тис.кв.м ................... 299,0 41,9 100,0 100,0 
  телефонні апарати, тис.штук ........ 89,7 9,0 100,0 100,0 
  шпон, млн.кв.м ................................. 24,9 2,8 100,0 100,0 
 паркет, тис.кв.м............................... 195,1 29,7 100,0 100,0 
 паркет, куб.м .................................... 1236,6 1102,0 100,0 100,0 
 дошки, тис.куб.м ............................. 3,9 - 100,0 - 
 піддони, тис.штук .......................... 5,8 - 4,8 - 
 заготівки букові, куб.м .................... 912,0 - 100,0 - 

  деревна мука, т................................ 1042,5 - 100,0 - 
 заготівки дубові, куб.м .................... 2708,6 443,0 100,0 100,0 
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 Продовження табл. 1.15 
 Фактично  У % до передба- 
 вироблено ченого проектами 
 з початку з початку 
 реалізації реалізації 
 проектів 

у 2007р. 
проектів 

на 2007р. 

     

 комплекти каркасних  
  будинків, тис.кв.м ............................ 21,3 - 14,2 - 
 блоки керамзитові, тис.кв.м............. 14,3 3,3 51,1 11,8 
 вікна та двері алюмінієві,   
  тис.кв.м ............................................. 7,7 2,1 100,0 100,0 
 вікна та двері з ПВХ, тис.кв.м ......... 58,1 10,9 100,0 100,0 
 виробництво брущатого  
  та бортового каменю, т ................... 2,3 - - - 
 бетон, тис.куб.м ................................ 17,1 4,9 46,5 100,0 
 шпаклівка, тис.т .............................. 55,4 19,5 100,0 100,0 
 швейні вироби, тис.штук ................ 1069,4 103,7 100,0 100,0 
 ковбасні вироби, т ............................ 4397,1 912,0 67,7 97,9 
 борошно, тис.т ................................. 142,1 21,3 100,0 100,0 
 чай, тис.умовних пакетів ................. 447,7 - 22,0 - 
 кава, тис.упаковок ............................ 425,3 - 100,0 - 
 картопляні снеки, т .......................... 23,8 - 5,6 - 
 вафельні ріжки, млн.штук ................ 81,2 26,0 100,0 56,8 
 зошити, млн.штук ............................. 108,0 30,7 100,0 100,0 
 меблі, комплектів.............................. 374,0 - 100,0 - 
 продукція поліграфії,  млн.при-  
   мірників 4-шпальтових газет  
   формату А2 ..................................... 867,4 228,3 68,7 65,1 
 парфумерні та косметичні  
  вироби, тис.штук............................. 639,0 360,0 1,8 5,0 

  лічильники холодної та гарячої  
   води, тис.штук ................................. 168,2 37,1 100,0 100,0 
  установки повірки  
   лічильників, штук ............................ 125,0 14,0 100,0 100,0 
  мінеральна вода, тис.дал .................. 16805,7 3815,0 100,0 100,0 
  мінітеплопункти, штук ..................... 84 7 100,0 100,0 
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1.16. Показники чисельності та заробітної плати суб’єктів спеціальних 
економічних зон 

 

 У % до передба- 
 

Фактично 
ченого проектами 

 з початку з початку 
 реалізації реалізації 
 проектів 

у 2007р. 
проектів 

на 2007р. 

  
Середньооблікова чисельність  
 штатних працівників, осіб ........ х 6413 х 110,3 
  
   з них прийнятих з гірничо-  
  добувних підприємств, які  
  закриті або закриваються......... х 221 х 140,8 
  
Фонд оплати праці,  
  тис.грн....................................... х 89525 х 181,6 
  
Середньомісячна заробітна  
 плата, грн.................................... x 1163,3 x 158,7 
  
Кількість створених робочих  
 місць, одиниць............................ 6603 640 94,2 45,4 
  
Кількість збережених  
 робочих місць,  
 одиниць ....................................... 5462 1075 89,8 79,4 
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1.17. Фінансові результати функціонування суб’єктів спеціальних 
економічних зон 
 

 У % до передба- 
 

Фактично 
ченого проектами 

 з початку 
 реалізації
 проектів 

у 2007р. 

 тисяч гривень 

з початку 
реалізації 
проектів 

на 2007р. 

  
Дохід  (виручка) від реалізації  
 продукції (товарів, робіт, послуг) ...... 4274596 1113242 58,7 95,6 
     

   у тому числі  
  на внутрішньому ринку України ...... 3640319 959238 55,5 94,3 
     з нього на внутрішньо-  
    обласному ринку .............................. 1081314 254196 42,5 103,2 
  
  у країнах СНД за межами  
   митної території України .................. 275123 77754 115,6 115,8 
  
  в інших країнах................................... 359154 76250 74,7 95,8 
  
Собівартість реалізованої продукції  
  (товарів, робіт, послуг)........................ 3067066 809416 67,6 204,3 
  
Валовий прибуток.................................. 783118 183379 62,9 192,4 
  
Витрати операційної діяльності ........... 525900 189663 154,6 888,4 
  
Рентабельність операційної  
 діяльності (у відсотках) ....................... 8,9 5,8 х х 
  
Фінансові результати (прибуток)   
 від операційної діяльності ................... 320907 57814 46,2 107,9 
  
Фінансові результати (прибуток)  
 від звичайної діяльності  
 до оподаткування.................................. 276780 46777 30,3 70,5 
  
Чистий:  
   прибуток .............................................. 242570 48979 28,0 76,6 
   збиток................................................... 43203 19365 x x 
  
Кредиторська заборгованість  
 на 1 січня 2008 року ............................. 463649 x x x 
   у тому числі  
  з оплати праці....................................... 4957 x x x 
  з бюджетом........................................... 5045 x x x 
  
Дебіторська заборгованість  
 на 1 січня 2008 року ............................. 254071 x x x 



ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕЗ ЛЬВІВЩИНИ 

Спеціальні економічні зони у Львівській області 

22 

1.18. Розрахунки з бюджетом суб’єктів спеціальних економічних зон 
 

 У % до передба- 
 

Фактично 
ченого проектами 

 з початку 
 реалізації 
 проектів 

у 2007р. 

 тисяч гривень 

з початку 
реалізації 
проектів 

на 2007р. 

  
Платежі до бюджетів від  
 реалізації інвестиційних проектів ... 283404 64527 50,9 202,7 
    у тому числі  
  податок на прибуток ....................... 43838 12936 36,6 252,0 
  податок на додану вартість............. 154966 30662 45,1 154,3 
  прибутковий податок з громадян... 40339 12393 88,7 404,3 
  акцизний збір ................................... 12,3 - - - 
  інші ................................................... 44249 8535 91,3 226,4 
     

Збори до державних   
 цільових фондів ................................ 135701 33448 147,6 458,5 
    з них  
  збір на обов’язкове державне  
   пенсійне страхування ..................... 100590 29169 133,1 490,2 
     

Сума отриманих пільг з   
 оподаткування .................................. 106058 4084 71,4 29,7 
    у тому числі  
  податок на прибуток ....................... 53514 1834 48,9 27,7 
  податок на додану вартість............. 40282 2250 199,0 62,2 
  ввізне мито....................................... 10267 - 84,0 - 
  плата за землю ................................. 887 - 14,1 - 
  інші ................................................... 1108 - 329,4 - 
     

Заборгованість із сплати до  
 бюджетів податків і зборів .............. 1884 698 x x 
    у тому числі  
  до державного бюджету.................. 1677 585 x x 
  до місцевих бюджетів ..................... 207 113 x x 
    з податку на прибуток ................... 39 38 x x 
    з податку на додану вартість ........ 1018 541 x x 
     

Сума податку на додану вартість,  
 що заявлена до відшкодування за  
 експортними операціями ................. 49413 17560 х х 
     

Сума податку на додану  
 вартість, що відшкодована   
 за експортними операціями ............. 31752 7935 x x 
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2. СЕЗ ″ЯВОРІВ″ 
 

2.1. Основні показники реалізації інвестиційних проектів у СЕЗ “Яворів” 
за 1999-2007 роки 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
          

Кількість підприємств, які 
 одержали  інвестиції для 
 реалізації інвестиційних  
 проектів, на кінець року, 
  одиниць........................................ 6 38 49 61 65 75 75 75 74 
   

Кількість інвестиційних 
 проектів, для  реалізації  
 яких надійшли інвестиції,  
  на кінець року, одиниць ............. 6 38 49 61 65 75 76 76 75 
   

Надійшло інвестицій,  
  млн.грн......................................... 18,5 94,8 58,0 77,4 58,7 119,9 90,8 95,7 177,4 
   у томі числі   
  іноземних .................................... 1,6 48,3 26,8 23,8 16,2 28,3 25,0 24,7 21,0 
  українських................................. 16,9 46,5 31,2 53,6 42,5 91,6 65,8 71,0 156,5 
   

Освоєно інвестицій,   
  млн.грн. ........................................ 11,9 91,0 41,8 71,6 57,8 120,4 90,5 94,4 177,3 
   

Обсяг виробленої продукції 
 (робіт, послуг), у діючих 
 оптових цінах, без ПДВ та 
 акцизного збору, млн.грн. .......... - 23,3 125,8 156,3 311,2 423,5 593,6 759,8 1010,6 
   

Дохід (виручка) від  
 реалізації продукції   
 (товарів, робіт, послуг), 
 включаючи  ПДВ та 
 акцизний збір, млн.грн................ - 25,5 126,7 187,3 379,1 487,8 629,7 775,5 1000,5 
   

Валовий прибуток, 
  млн.грн. ........................................ - 6,1 35,4 28,6 54,4 72,3 139,4 110,6 163,8 
   

Фінансові результати 
 (прибуток) від звичайної 
 діяльності до оподатку- 
 вання, млн.грн.............................. - 5,4 31,6 17,5 29,9 28,7 36,6 20,1 45,4 
   

Середньооблікова чисе- 
 льність штатних 
 працівників, осіб ......................... ... 641 1404 2438 3039 3623 4299 4646 4744 
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2.2. Надходження інвестицій за формами залучення у СЕЗ “Яворів” 
 

 Фактично надійшло У % до перед- 
 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця
виміру 

Перед- 
бачено 
проек- 
тами 

з початку 
реалізації 
проектів 

у 2007р. 

проектів 
   
Всього інвестицій...........  тис.дол...... 214835 137820 34712 64,2 
 тис.грн...... 948428 717267 177464 х 
   у тому числі   
 іноземні інвестиції ........  тис.дол...... 19830 31624 4115 159,9 
 тис.грн...... 104868 164500 20974 х 

 українські інвестиції .....  тис.дол...... 195005 106196 30597 54,5 
 тис.грн...... 843560 552767 156490 х 
 
 
2.3. Надходження інвестицій у СЕЗ “Яворів” за видами 
 

 Фактично  
надійшло 

З них іноземні 
інвестиції 

 з початку з початку 
 реалізації реалізації 

 

Одиниця 
виміру 

проектів 
у 2007р. 

проектів 
у 2007р. 

      

Всього інвестицій ........... тис.дол. ...... 137820 34712 31624 4115 
 тис.грн. ...... 717267 177463 164500 20974 
у тому числі за видами:   
 грошові  внески ............. тис.дол. ...... 42877 9254 13830 2037 
 тис.грн. ...... 224455 47200 71941 10479 
    з них       
   кредит........................... тис.дол. ...... 15306 2259 4024 847 
 тис.грн. ...... 75699 11615 21124 4470 
      

 цінні папери (паї, акції). тис.дол. ...... 52 - - - 
 тис.грн. ...... 274 - - - 
 внески у вигляді  ру-    
  хомого і нерухомого      
  майна ............................. тис.дол. ...... 61928 19942 17617 2076 
 тис.грн. ...... 320895 101714 91650 10484 
      

 нематеріальні активи..... тис.дол. ...... 300 14 45 - 
 тис.грн. ...... 1144 70 228 - 
      

 реінвестиції .................... тис.дол. ...... 2057 34 94 2 
 тис.грн. ...... 10925 181 484 11 
      

 інші ................................. тис.дол. ...... 30605 5467 37 - 
  тис.грн. ...... 159574 28298 196 - 
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2.4. Надходження українських інвестицій у СЕЗ “Яворів” за джерелами 
фінансування 

 

 Фактично надійшло У % до перед- 
 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця 
виміру 

з початку 
реалізації 
проектів 

у 2007р. 

проектів 
   
Українські iнвестицiї–    
 всього ...................................... тис.дол. ........ 106196 30597 54,5 
 тис.грн. ........ 552767 156490 х 
 у тому числі за   
 джерелами фінансування:   
   
 з державного    
  бюджету................................. тис.дол. ........ 2437 722 5,0 
 тис.грн. ........ 13163 3900 х 
   
 з місцевих бюджетів .............. тис.дол. ........ - - - 
 тис.грн. ........ - - х 
   
 власні кошти    
  підприємств ........................... тис.дол. ........ 56216 14754 50,5 
 тис.грн. ........ 293900 76211 х 
   
 кошти населення.................... тис.дол. ........ 676 173 134,4 
 тис.грн. ........ 3541 874 х 
   
 кредити комерційних   
  банків ..................................... тис.дол. ........ 11744 1504 184,6 
 тис.грн. ........ 61399 7610 х 
   
 інші джерела........................... тис.дол. ........ 35123 13444 123,9 
 тис.грн. ........ 180764 67895 x 

 



СЕЗ ”ЯВОРІВ” 

Спеціальні економічні зони у Львівській області 

26 

2.5. Надходження інвестицій у СЕЗ “Яворів” за видами економічної 
діяльності 

 

 Фактично У % до 
 надійшло перед- 

 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця
виміру з початку

реалізації
проектів 

у 2007р. 

проектів 
   
Всього інвестицій .......................................тис.дол..... 137820 34711 64,2 
 тис.грн..... 717267 177464 х 
Cільське господарство, мисливство,   
 лісове господарство ...................................тис.дол..... 94 - 31,3 
 тис.грн..... 502 - x 
Промисловість ............................................тис.дол..... 117710 28401 145,0 
 тис.грн..... 614562 144553 х 
 Добувна промисловість .............................тис.дол..... 1236 - 103,3 
 тис.грн..... 6704 - x 
 Переробна промисловість .........................тис.дол..... 102010 25455 139,4 
 тис.грн..... 530760 128850 х 
  виробництво харчових продуктів,   
   напоїв та тютюнових виробів .................тис.дол..... 19717 3971 164,1 
 тис.грн..... 102785 20094 х 
  легка промисловість ................................тис.дол..... 3803 3 108,2 
 тис.грн..... 19694 15 х 
  оброблення деревини та виробництво    
   виробів з деревини, крім меблів .............тис.дол..... 16534 3547 154,9 
 тис.грн..... 85783 18104 х 
  целюлозно-паперова виробництво;     
   видавнича діяльність ...............................тис.дол..... 20262 11604 202,7 
 тис.грн..... 104636 58601 х 
  хімічне виробництво.................................тис.дол..... 11607 3266 193,8 
 тис.грн..... 60208 16499 х 
  виробництво гумових та пластмасових   
   виробів ......................................................тис.дол..... 14661 652 82,9 
 тис.грн..... 76839 3290 х 
  виробництво іншої неметалевої    
   мінеральної продукції .............................тис.дол..... 2033 412 70,1 
 тис.грн..... 10547 2141 х 
  металургійне виробництво та   
   виробництво готових металевих   
   виробів ......................................................тис.дол..... 8781 1896 160,4 
 тис.грн..... 45754 9584 х 
  виробництво машин та   
   устаткування ............................................тис.дол..... 1642 51 104,0 
 тис.грн..... 8672 261 х 
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Продовження табл. 2.5 
 Фактично У % до 

 надійшло перед- 
 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця
виміру з початку

реалізації
проектів 

у 2007р. 

проектів 
   
  виробництво електричного та елек-   
   тронного устаткування ............................ тис.дол. .... 151 - 30,3 
 тис.грн. .... 794 - x 
  виробництво транспортних засобів   
   та устатковання ........................................ тис.дол. .... 1625 52 138,9 
 тис.грн. .... 8572 261 х 
  інші промислові виробництва.................. тис.дол. .... 1190 - 71,8 
 тис.грн. .... 6476 - x 
 Виробництво та розподілення    
  електроенергії, газу та води ..................... тис.дол. .... 14465 2946 211,2 
 тис.грн. .... 77098 15702 х 
Будівництво ................................................ тис.дол. .... 5367 2563 656,1 
 тис.грн. .... 26905 12813 х 
Торгівля, ремонт автомобілів,    
 побутових виробів та предметів   
 особистого вжитку..................................... тис.дол. .... 3484 - 75,7 
 тис.грн. .... 16510 - x 
Діяльність транспорту та зв’язку .............. тис.дол. .... 10057 3321 8,2 
 тис.грн. .... 53221 17962 х 
   у тому числі   
  діяльність наземного транспорту ............ тис.дол. .... 5774 2426 343,2 
 тис.грн. .... 30100 13127 х 
  додаткові транспортні послуги   
   та допоміжні операції .............................. тис.дол. .... 4282 895 3,5 
 тис.грн. .... 23120 4834 х 
Операції з нерухомим майном, оренда,   
 інжиніринг та надання послуг   
 підприємцям ............................................... тис.дол. .... 559 - 37,8 
 тис.грн. .... 2823 - х 
   у тому числі   
  надання послуг підприємцям ................... тис.дол. .... 559 - 37,8 
 тис.грн. .... 2823 - x 
Охорона здоров’я та надання   
 соціальної допомоги .................................. тис.дол. .... 549 427 14,6 
 тис.грн. .... 2744 2136 х 
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2.6. Освоєння інвестицій у СЕЗ “Яворів” за напрямами 
 

 Фактично  У % до передба- 
 освоєно ченого проектами 
 з початку з початку 
 реалізації реалізації 
 

Одиниця
виміру 

проектів 
у 2007р. 

проектів 
на 2007р. 

   
Всього інвестицій ........... тис.дол ...... 133888 34675 62,3 141,9 
 тис.грн. ..... 698126 177268 x х 
   у тому числі   
    за напрямами:  
  в основні засоби ........... тис.дол ...... 95822 27705 127,8 139,1 
 тис.грн. ..... 499460 141879 x х 
  в нематеріальні  
   активи ........................... тис.дол ...... 730 277 94,4 162,5 
 тис.грн. ..... 3755 1401 x х 
  в оборотні активи ......... тис.дол ...... 25028 5332 205,4 222,0 
 тис.грн. ..... 129595 26811 x х 
  інші ................................ тис.дол ...... 12308 1361 9,7 70,7 
 тис.грн. ..... 65316 7177 x х 

 
 
 
2.7. Показники чисельності та заробітної плати суб’єктів СЕЗ “Яворів” 
 

 У % до передба- 
 

Фактично 
ченого проектами 

 з початку з початку 
 реалізації реалізації 
 проектів 

у 2007р. 
проектів 

на 2007р. 

  
Середньооблікова чисельність  
 штатних працівників, осіб ........... х 4744 х 135,2 
   з них прийнятих з гірничо-  
  добувних підприємств, які  
  закриті або закриваються............ х 221 х 140,8 
     

Фонд оплати праці,  
  тис.грн.......................................... х 71249 х 205,9 
     

Середньомісячна заробітна  
 плата, грн....................................... x 1251,6 x 152,3 
     

Кількість створених робочих  
 місць, одиниць............................... 5746 358 111,6 34,2 
     

Кількість збережених  
 робочих місць, одиниць................ 2618 250 135,8 50,3 
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2.8. Фінансові результати функціонування суб’єктів СЕЗ “Яворів” 
 

 У % до передба- 
 

Фактично 
ченого проектами 

 з початку 
 реалізації
 проектів 

у 2007р. 

 тисяч гривень 

з початку 
реалізації 
проектів 

на 2007р 

  
Дохід (виручка) від реалізації  
 продукції (товарів, робіт, послуг) ...... 3678938 1000518 72,0 104,0 
     

   у тому числі  
  на внутрішньому ринку України ...... 3106356 861718 68,3 102,4 
     з нього на внутрішньо-  
    обласному ринку .............................. 1022288 235160 51,2 113,3 
  
  у країнах СНД за межами  
   митної території України .................. 247271 69650 164,0 140,5 
  
  в інших країнах................................... 325311 69151 79,9 97,2 
  
Собівартість реалізованої продукції  
  (товарів, робіт, послуг)........................ 2669269 725021 84,5 259,6 
  
Валовий прибуток.................................. 648051 163797 79,8 280,3 
  
Витрати операційної діяльності ........... 415154 149078 137,8 1055,4 
  
Рентабельність операційної  
 діяльності (у відсотках) ....................... 7,7 5,9 54,2 53,2 
  
Фінансові результати (прибуток)   
 від операційної діяльності ................... 236129 51435 47,9 157,8 
  
Фінансові результати (прибуток)  
 від звичайної діяльності  
 до оподаткування.................................. 202674 45454 37,6 107,4 
  
Чистий:  
   прибуток .............................................. 199896 43652 36,6 101,8 
   збиток................................................... 38685 14400 x x 
  
Кредиторська заборгованість  
 на 1 січня 2008 року ............................. 417108 x x x 
   у тому числі  
  з оплати праці....................................... 4340 x x x 
  з бюджетом........................................... 4620 x x x 
  
Дебіторська заборгованість  
 на 1 січня 2008 року ............................. 224070 x x x 
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2.9. Розрахунки з бюджетом суб’єктів СЕЗ “Яворів” 
 

 У % до передба- 
 

Фактично 
ченого проектами 

 з початку
 реалізації
 проектів 

у 2007р. 

 тисяч гривень 

з початку
реалізації
проектів 

на 2007р. 

  
Платежі до бюджетів від  
 реалізації інвестиційних проектів ........ 221956 57628 115,0 508,0 
    у тому числі  
  податок на прибуток ............................ 33506 11785 102,3 1428,1 
  податок на додану вартість.................. 117033 28489 102,0 403,9 
  прибутковий податок з громадян........ 32223 10217 260,3 934,6 
  акцизний збір ........................................ 12,3 - - - 
  інші ........................................................ 39181 7137 118,1 300,9 
     

Збори до державних   
 цільових фондів ..................................... 109479 27413 561,2 1110,0 
    з них  
  збір на обов’язкове державне  
   пенсійне страхування .......................... 78202 23831 506,4 1321,4 
     

Сума отриманих пільг з   
 оподаткування ....................................... 91565 4084 94,8 57,2 
    у тому числі  
  податок на прибуток ............................ 47787 1834 60,1 43,3 
  податок на додану вартість.................. 34799 2250 311,1 104,8 
  ввізне мито............................................ 7816 - 152,9 - 
  плата за землю ...................................... 117 - 27,8 - 
  інші ........................................................ 1045 - 380,5 - 
     

Заборгованість із сплати до  
 бюджетів податків і зборів ................... 1879 693 x x 
    у тому числі  
  до державного бюджету....................... 1672 579 x x 
  до місцевих бюджетів .......................... 207 113 x x 
    з податку на прибуток ........................ 39 38 x x 
    з податку на додану вартість ............. 1018 540 x x 
     

Сума податку на додану вартість,  
 що заявлена до відшкодування за  
 експортними операціями ...................... 49412 17560 х х 
     

Сума податку на додану  
 вартість, що відшкодована   
 за експортними операціями .................. 31752 7935 x x 
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3. СЕЗ ″КУРОРТОПОЛІС ТРУСКАВЕЦЬ″ 
 

3.1. Основні показники реалізації інвестиційних проектів СЕЗ 
“Курортополіс Трускавець” за 2000-2007 роки 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
        

Кількість підприємств, які  
 одержали інвестиції для  
 реалізації інвестиційних проектів, 
  на кінець року, одиниць ...................... 9 12 15 16 19 19 19 18 
   
Кількість інвестиційних  
 проектів, для реалізації  
 яких надійшли інвестиції, 
  на кінець року, одиниць ...................... 11 14 17 22 25 26 25 24 
   
Надійшло інвестицій,  млн.грн............ 15,0 26,0 17,1 43,5 168,5 147,0 95,2 62,7 
   у томі числі:    
  іноземних ............................................. 6,3 12,4 8,6 5,0 51,1 33,6 19,0 0,8 
  українських.......................................... 8,7 13,6 8,5 38,5 117,4 113,4 76,2 61,8 
   
Освоєно інвестицій,  млн.грн. ............. 14,1 21,4 20,7 43,0 166,8 147,8 73,5 59,9 
   
Обсяг виробленої продукції  
 (робіт, послуг), у діючих  
 оптових цінах, без ПДВ  
 та акцизного збору, млн.грн. .............. 1,2 15,2 11,5 28,5 64,4 160,3 178,0 105,4 
   
Дохід (виручка) від реалізації  
 продукції (товарів, робіт, 
 послуг), включаючи ПДВ  
 та акцизний збір, млн.грн.................... 1,4 7,7 13,8 31,9 69,9 183,1 203,9 112,7 
   
Валовий прибуток,  млн.грн. ............... 0,6 2,1 1,8 11,4 18,3 38,1 46,2 19,6 
   
Фінансові результати (прибуток) 
 від звичайної діяльності  
 до оподаткування, млн.грн. ................ 0,4 1,7 1,8 6,3 11,9 23,6 28,7 1,3 
   
Середньооблікова чисельність 
 штатних працівників, осіб .................. 46 281 361 2451 2318 3527 3731 1664 
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3.2. Надходження інвестицій за формами залучення у СЕЗ “Курортополіс 
Трускавець” 

 

 Фактично надійшло У % до перед-
 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця
виміру 

Перед- 
бачено 
проек- 
тами 

з початку
реалізації
проектів 

у 2007р. 

проектів 
   
Всього інвестицій ........... тис.дол. ..... 96262 106604 12398 110,7 
 тис.грн....... 513652 557415 62684 x 
   у тому числі   
 іноземні інвестиції......... тис.дол. ..... 22255 26061 170 117,1 
 тис.грн....... 117761 136861 859 x 
 українські інвестиції ..... тис.дол. ..... 74007 80543 12228 108,8 

 тис.грн....... 395891 420554 61825 x 
 
 

3.3. Надходження інвестицій у СЕЗ “Курортополіс Трускавець” за 
видами 

 

Фактично  З них іноземні   
надійшло інвестиції 

 з початку з початку 
 реалізації реалізації 

 

Одиниця
виміру 

проектів 
у 2007р. 

проектів 
у 2007р. 

Всього інвестицій .............тис.дол. .... 106604 12398 26061 170 
 тис.грн...... 557415 62684 136861 859 
у тому числі за видами:   
 грошові  внески ...............тис.дол. .... 102774 12074 23768 - 
 тис.грн...... 537144 61048 124642 - 
     з них   
    кредит............................тис.дол. .... 47750 9233 13070 - 
 тис.грн...... 248279 46630 67530 - 
      

 цінні папери (паї, акції)...тис.дол. .... 701 - 701 - 
 тис.грн...... 3736 - 3736 - 
 внески у вигляді  рухо-    
  мого і нерухомого   
  майна ...............................тис.дол. .... 2027 170 1592 170 
 тис.грн...... 10794 859 8483 859 
    

 нематеріальні активи.......тис.дол. .... 0,0 - - - 
 тис.грн...... 0,0 - - - 
    

 реінвестиції ......................тис.дол. .... 500 - - - 
 тис.грн...... 2666 - - - 
    

 інші ..................................  тис.дол. .... 602 154 - - 
  тис.грн...... 3075 777 - - 
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3.4. Надходження українських інвестицій у СЕЗ “Курортополіс 
Трускавець” за джерелами фінансування 

 

 Фактично надійшло У % до перед- 
 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця
виміру 

з початку 
реалізації 
проектів 

у 2007р. 

проектів 
   
Українські iнвестицiї–    
 всього ..................................... тис.дол....... 80543 12227 108,8 
 тис.грн. ...... 420554 61827 x 
 у тому числі за    
 джерелами фінансування:   
   
 з державного бюд-    
  жету....................................... тис.дол....... - - - 
 тис.грн. ...... - - x 
   
 з місцевих бюджетів ............. тис.дол....... - - - 
 тис.грн. ...... - - x 
   
 власні кошти    
  підприємств .......................... тис.дол....... 45703 2994 100,0 
 тис.грн. ...... 238936 15196 x 
   
 кошти населення................... тис.дол....... - - - 
 тис.грн. ...... - - x 
   
 кредити комерційних   
  банків .................................... тис.дол....... 34116 9233 130,7 
 тис.грн. ...... 177761 46631 x 
   
 інші джерела.......................... тис.дол....... 724 - 70,8 
 тис.грн. ...... 3857 - x 
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3.5. Надходження інвестицій у СЕЗ “Курортополіс Трускавець” за 
видами економічної діяльності 

 

 Фактично У % до 
 надійшло перед- 

 баченого 
 з початку 
 реалізації 
 

Одиниця 
виміру з початку 

реалізації 
проектів 

у 2007р. 

проектів 
   
Всього інвестицій ..............................тис.дол. ....... 106604 12398 110,7 
 тис.грн. ....... 557415 62684 x 
   

Промисловість ...................................тис.дол. ....... 7975 693 164,0 
 тис.грн. ....... 41834 3497 x 
   

Переробна промисловість .................тис.дол. ....... 7242 693 175,3 
 тис.грн. ....... 37922 3497 x 
   

  виробництво харчових продуктів,   
   напоїв та тютюнових виробів ........тис.дол. ....... 6248 693 200,2 
 тис.грн. ....... 32612 3497 x 
   

  виробництво гумових та    
   пластмасових виробів.....................тис.дол. ....... 494 - 96,9 
 тис.грн. ....... 2644 - x 
   

  виробництво електричного та    
   електронного устаткування ...........тис.дол. ....... 500 - 100,0 
 тис.грн. ....... 2666 - х 
   

Виробництво та розподілення    
 електроенергії, газу та води .............тис.дол. ....... 733 - 100,0 
 тис.грн. ....... 3912 - x 
   

Діяльність транспорту та зв’язку .....тис.дол. ....... 1061 - 94,3 
 тис.грн. ....... 5626 - x 
   у тому числі   
  діяльність пошта та зв’язок.............тис.дол. ....... 1061 - 94,3 
 тис.грн. ....... 5626 - x 
Охорона здоров’я та надання   
 соціальної допомоги .........................тис.дол. ....... 97568 11705 108,1 
 тис.грн. ....... 509956 59187 x 
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3.6. Освоєння інвестицій у СЕЗ “Курортополіс Трускавець” за 
напрямами 

 

 Фактично  У % до передба- 
 освоєно ченого проектами 
 з початку з початку 
 реалізації реалізації 
 

Одиниця
виміру 

проектів 
у 2007р. 

проектів 
на 2007р. 

      

Всього інвестицій........тис.дол...... 105726 11849 109,8 35,8 
 тис.грн. ..... 552505 59916 x x 
   у тому числі   
    за напрямами:  

  в основні засоби ........тис.дол...... 101983 11663 108,7 35,7 
 тис.грн. ..... 532394 58980 x x 
  в нематеріальні  
   активи........................тис.дол...... 600 3 57,1 1,5 
 тис.грн. ..... 3192 13 x x 

  в оборотні активи......тис.дол...... 131 3 16,5 100,0 
 тис.грн. ..... 704 14 x x 

  інші.............................тис.дол...... 3012 180 540,7 74,4 
 тис.грн. ..... 16215 909 x x 
 
 
 
3.7. Показники чисельності та заробітної плати суб’єктів СЕЗ 

“Курортополіс Трускавець” 
 

 У % до передба- 
 

Фактично 
ченого проектами 

 з початку з початку 
 реалізації реалізації 
 проектів 

у 2007р. 
проектів 

на 2007р. 

Середньооблікова чисельність  
 штатних працівників, осіб ........  x 1669 x 79,6 
     

Фонд оплати праці,  
  тис.грн.......................................  x 18276 x 124,4 
     

Середньомісячна заробітна  
 плата, грн....................................  x 913 x 156,3 
     

Кількість створених робочих  
 місць, одиниць............................  857 282 46,1 77,7 
     

Кількість збережених  
 робочих місць, одиниць.............  2844 825 68,5 96,3 
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3.8. Фінансові результати функціонування суб’єктів СЕЗ “Курортополіс 
Трускавець” 

 

 У % до передба- 
 

Фактично 
ченого проектами 

 з початку 
 реалізації
 проектів 

у 2007р. 

 тисяч гривень 

з початку 
реалізації 
проектів 

на 2007р. 

  
Дохід (виручка) від реалізації  
 продукції (товарів, робіт, послуг) ...... 595658 112723 27,5 55,8 
   у тому числі  
  на внутрішньому ринку України ...... 533963 97521 26,6 55,4 
     з нього на внутрішньо-  
    обласному ринку .............................. 59026 19036 10,7 49,0 
  
  у країнах СНД за межами  
   митної території України .................. 27851 8104 32,0 46,1 
  
  в інших країнах................................... 33844 7099 46,2 84,1 
  
Собівартість реалізованої продукції  
  (товарів, робіт, послуг)........................ 397798 84394 28,9 72,2 
  
Валовий прибуток.................................. 135067 19582 31,2 53,1 
  
Витрати операційної діяльності ........... 110747 40585 285,6 561,9 
  
Рентабельність операційної  
 діяльності (у відсотках) ....................... 16,7 5,1 х х 
  
Фінансові результати (прибуток)   
 від операційної діяльності ................... 84778 6379 41,9 30,4 
  
Фінансові результати (прибуток)  
 від звичайної діяльності  
 до оподаткування.................................. 74106 1323 18,8 5,5 
  
Чистий:  
   прибуток .............................................. 42674 5327 13,4 25,3 
   збиток................................................... 4519 4964 x x 
  
Кредиторська заборгованість  
 на 1 січня 2008 року ............................. 46541 x x x 
   у тому числі  
  з оплати праці....................................... 617 x x x 
  з бюджетом........................................... 425 x x x 
  
Дебіторська заборгованість  
 на 1 січня 2008 року ............................. 30001 x x x 
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3.9. Розрахунки з бюджетом суб’єктів СЕЗ “Курортополіс Трускавець” 
 

 У % до передба- 
 

Фактично 
ченого проектами 

 з початку 
 реалізації 
 проектів 

у 2007р. 

 тисяч гривень 

з початку 
реалізації 
проектів 

на 2007р. 

  
Платежі до бюджетів від  
 реалізації інвестиційних проектів .... 61448 6899 16,9 33,7 
    у тому числі  
  податок на прибуток ........................ 10332 1151 11,9 26,7 
  податок на додану вартість.............. 37933 2173 16,6 17,0 
  прибутковий податок з громадян.... 8116 2177 24,5 110,4 
  акцизний збір .................................... - - - - 
  інші .................................................... 5067 1398 33 100,0 
     

Збори до державних   
 цільових фондів ................................. 26223 6035 36,2 125,1 
    з них  
  збір на обов’язкове державне  
   пенсійне страхування ...................... 22388 5339 37,2 128,7 
     

Сума отриманих пільг з   
 оподаткування ................................... 14493 - 27,9 - 
    у тому числі  
  податок на прибуток ........................ 5727 - 19,2 - 
  податок на додану вартість.............. 5484 - 60,5 - 
  ввізне мито........................................ 2451 - 34,5 - 
  плата за землю .................................. 769 - 13,1 - 
  інші .................................................... 63 - 101,9 - 
     

Заборгованість із сплати до  
 бюджетів податків і зборів ............... 5 5 x x 
    у тому числі  
  до державного бюджету................... 5 5 x x 
  до місцевих бюджетів ...................... - - x x 
    з податку на прибуток .................... - - x x 
    з податку на додану вартість ......... - - x x 
     

Сума податку на додану вартість,  
 що заявлена до відшкодування за  
 експортними операціями .................. - - х х 
     

Сума податку на додану  
 вартість, що відшкодована   
 за експортними операціями .............. - - x x 
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4. МІЖОБЛАСНІ ПОРІВНЯННЯ 
 

4.1. Кількість інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціальних 
економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку України 

 

 Спеціальні економічні зони Території пріоритетного розвитку 
 кількість кількість кількість кількість 

 діючих проектів, що діючих проектів, що 
 СЕЗ реалізуються ТПР реалізуються 
 на 1 січня 2008 року; одиниць 
     

Всього.................................. 10 153 51 239 
     

 АР Крим.............................. 1 1 6 27 
 Волинська ........................... - - 1 12 
 Донецька............................. 2 5 21 110 
 Житомирська ..................... - - 8 20 
 Закарпатська ...................... 1 16 1 23 
 Київська.............................. 1 14 - - 
 Луганська ........................... - - 6 9 
 Львівська .......................... 2 99 - - 
 Миколаївська ..................... 1 6 - - 
 Одеська ............................... 2 12 - - 
 Сумська .............................. - - 1 2 
 Харківська .......................... - - 1 26 
 Чернігівська ....................... - - 6 10 

 
4.2. Надходження та освоєння інвестицій у спеціальних економічних 

зонах та на територіях пріоритетного розвитку України  
 

 Надійшло інвестицій Освоєно інвестицій 
 з початку з початку у % до передбаченого 

 реалізації реалізації з початку 
 проектів 

у 2007р. 
проектів 

у 2007р. 
реалізації 

 млн.дол.США проектів 

на 
2007р. 

       

Всього ........................... 3009,0 559,6 2610,5 576,6 53,5 65,1 
 

  

 АР Крим ....................... 229,4 56,0 228,0 56,0 82,3 117,0 
 Волинська..................... 36,6 0,8 36,6 0,8 103,7 40,0 
 Донецька ...................... 1940,7 392,1 1563,2 399,4 52,8 124,0 
 Житомирська ............... 75,4 15,0 75,4 15,0 182,6 1975,0 
 Закарпатська ................ 211,7 30,0 202,9 36,6 44,8 37,4 
 Київська ....................... 25,4 2,1 23,9 2,1 74,6 314,9 
 Луганська ..................... 12,6 - 12,6 - 62,0 - 
 Львівська .................... 244,4 47,1 239,6 46,5 77,0 80,8 
 Миколаївська............... 56,0 2,0 56,0 2,0 141,9 347,0 
 Одеська......................... 41,2 10,3 40,1 9,7 8,4 2,9 
 Сумська ........................ 0,4 - 0,4 - 11,7 - 
 Харківська .................... 115,0 2,4 111,6 6,7 52,8 43,9 
 Чернігівська ................. 20,2 1,8 20,2 1,8 126,9 73,4 
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4.3. Надходження та освоєння інвестицій у спеціальних економічних 
зонах України  

 

 Надійшло 
інвестицій Освоєно інвестицій 

 з початку з початку у % до передбаченого 
 реалізації реалізації з початку
 проектів

у 2007р.
проектів

у 2007р.
реалізації

 млн.дол.США проектів 
на 2007р. 

       

Всього по СЕЗ ............. 524,6 91,5 513,3 98,3 45,1 20,0 
 

  

 СЕЗ “Яворів” ............... 137,8 34,7 133,9 34,7 62,3 141,9 
 СЕЗ “Курортополіс    
  Трускавець”................ 106,6 12,4 105,7 11,8 109,8 35,8 
 СЕЗ “Славутич” .......... 25,4 2,1 23,9 2,1 74,6 314,9 
 СЕЗ “Закарпаття”........ 131,4 17,3 126,9 25,5 52,0 30,3 
 СЕЗ “Порто-Франко” . 36,6 10,3 36,4 9,6 121,3 110,9 
 СЕЗ “Рені” ................... 4,6 0,0 3,7 0,0 0,8 0,0 
 СЕЗ “Донецьк”............ 6,2 - 6,2 - 63,7 - 
 СЕЗ “Азов”.................. 19,6 12,3 20,3 12,3 97,9 139,1 
 СЕЗ “Порт Крим” ....... 0,4 0,4 0,3 0,3 5,2 8,7 
 СЕЗ “Миколаїв”.......... 56,0 2,0 56,0 2,0 141,9 347,0 
 

4.4. Освоєння інвестицій у спеціальних економічних зонах України 
з початку їх функціонування, 
на 1 січня 2008 року, млн.дол.США 

133.9

126.9

105.7

56.0

36.4

23.9

20.3

6.2

3.7

0.3

"Яворiв"

"Закарпаття"

"Курортополіс Трускавець"

"Миколаїв"

"Порто-Франко"

"Славутич"

"Азов"

"Донецьк"

"Рені"

"Порт Крим"
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 
 

Кількість проектів – враховуються інвестиційні проекти, які 
зареєстровані у СЕЗ та для реалізації яких вже поступили інвестиції на кінець 
звітного року. 

 

Надійшло інвестицій – загальний обсяг інвестицій, що надійшли для 
реалізації інвестиційних проектів за звітний рік, включаючи грошові внески, 
цінні папери, внески у вигляді рухомого та нерухомого майна, нематерільні 
активи, реінвестиції тощо. 

 

Грошові внески – грошові надходження від інвестора, включаючи  
кредити та позики. 

 

Внески у формі рухомого і нерухомого майна – одержання 
обладнання, транспортних засобів та інших об’єктів власності, які 
реєструються як інвестиції. 

 

Реінвестиція – надходження капітальних або фінансових інвестицій 
за рахунок доходу (прибутку), отриманого від реалізації інвестиційного 
проекту. 

 

Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) – обсяг випуску 
продукції (робіт, послуг) за звітний рік, як результат реалізації інвестиційних 
проектів, у діючих оптових цінах, без ПДВ та акцизного збору. 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
включаючи ПДВ, акцизний збір тощо – загальний дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без вирахування наданих знижок, 
повернення проданих товарів та непрямих податків ( податку на додану 
вартість, акцизного збору інші).  

 

Обсяги інвестицій наведені за видами економічної діяльності 
відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 
009:2005, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 28.03.06 
№101. 
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