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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про
індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в
промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в
індустріальних парках
(реєстр. № 4416-1 від 10.12.2020, н.д. Наталуха Д.А., Мовчан О.В. та ін.)
Комітет розглянув проект Закону на своєму засіданні 10 лютого 2021 року
(протокол № 62) відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.
1. Загальна характеристика законопроекту
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є
сприяння залученню прямих інвестицій у створення нових виробництв через
механізм індустріальних парків задля перетворення їх на рушійну силу
економічного та промислового розвитку шляхом запровадження низки
інвестиційних стимулів, що відповідають сучасним світовим тенденціям та
підвищать конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків.
Законопроектом пропонуються такі стимули для індустріальних парків:
− визначити об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального
парку;
− компенсація керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам
господарювання та учасникам індустріальних парків п’ятдесяти відсотків витрат
на підключення та приєднання до електромереж;
− компенсація учасникам індустріальних парків відсоткових платежів за
кредитами у залежності від частки експорту продукції власного виробництва у
загальному доході від їх господарської діяльності;
− часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у
створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської
діяльності в межах індустріального парку.
Даним законопроектом пропонується запровадження стимулів, що
відповідають
сучасним
світовим
тенденціям
та
підвищать
конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків.
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2. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до
сфери дії права Європейського Союзу
Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери
законодавства про компанії, що відповідно до Закону України «Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV належить до
пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до
законодавства Європейського Союзу та охоплюється зобов’язаннями України
передбаченими у рамках Глави 9 «Співробітництво у сфері науки та технологій»
Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(далі – Угода про асоціацію).
3. Відповідність законопроекту праву ЄС
Основними відмінностями альтернативного законопроекту від основного
(реєстр. № 4416) є розширення повноважень уповноваженого державного
органу; запровадження зміни щодо порядку набуття статусу учасника
індустріального парку; порядок компенсації витрат на підключення та
приєднання до електромереж; перелік об’єктів, що можуть розміщуватися у
складі індустріального парку; умови та порядок компенсації відсоткових
платежів за кредитами.
За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності
aquis ЄС та Угоді про асоціацію слід зазначити таке.
Згідно з положеннями статті 374 Угоди про асоціацію, Сторони
розвивають та посилюють наукове та технологічне співробітництво з метою як
наукового розвитку як такого, так і зміцнення свого наукового потенціалу для
вирішення національних та глобальних викликів. Сторони докладають зусиль
для досягнення прогресу в набутті наукових та технологічних знань, важливих
для забезпечення сталого економічного розвитку, шляхом розвитку дослідних
потужностей та людського потенціалу. Накопичення та обмін науковою
інформацією сприяють підвищенню конкурентоспроможності Сторін шляхом
розширення можливостей їх економіки щодо набуття та використання знань для
комерціалізації нових продуктів та послуг.
Законопроектом запропоновано доповнити новою частиною п’ятою статтю
34 «Державна підтримка створення та облаштування індустріальних парків»
Закону України «Про індустріальні парки», якою визначено, що з метою
державної підтримки створення та функціонування індустріальних парків
керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам господарювання та
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учасникам індустріальних парків за рахунок коштів, передбачених законом про
Державний бюджет України, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів
України здійснюється компенсація п’ятдесяти відсотків витрат на підключення
та приєднання до електромереж.
Також новою редакцією статті 36 «Державна підтримка учасників
індустріальних парків» Закону України «Про індустріальні парки», визначено
критерії для надання компенсації відсоткових платежів за кредитами у
залежності від частки експорту продукції власного виробництва у загальному
доході від їх господарської діяльності з метою стимулювання не сировинного
експорту учасникам індустріальних парків.
Право ЄС та законодавство країн-членів ЄС не передбачає окремих
інструментів державної допомоги саме для індустріальних парків. В країнахчленах ЄС індустріальні парки в межах програм регіональної допомоги
отримують державну допомогу переважно спрямовану на створення нових
робочих місць, на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та
інноваційну діяльність. Такі програми передбачають покриття операційних
витрат підприємств – учасників індустріальних парків.
Відповідно до положень статті 262 Угоди про асоціацію, будь-яка
допомога, надана Україною або країнами-членами Європейського Союзу з
використанням державних ресурсів, що спотворює або загрожує спотворити
конкуренцію шляхом надання переваг окремим підприємствам або виробництву
окремих товарів, є несумісною з належним функціонуванням цієї Угоди в тій
мірі, в якій вона може впливати на торгівлю між Сторонами.
Разом з цим, може вважатися сумісним з належним виконанням цієї Угоди
допомога для сприяння розвитку певної економічної діяльності або певних
економічних сфер, якщо така допомога не має несприятливого впливу на умови
торгівлі всупереч інтересам Сторін.
З огляду на зазначене, проект Закону за своєю метою не суперечить
міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції,
але потребує експертного висновку Антимонопольного комітету України з
метою оцінки впливу на конкуренцію у зв’язку із запропонованими змінами
щодо надання компенсацій суб’єктам господарювання.

Голова Комітету
СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000EED52E007FC38E00

Дійсний до: 20.01.2023 0:00:00

І.О. КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ
Апарат Верховної Ради України
№ 04-20/10-2021/40160 від 11.02.2021

