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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань економічного розвитку
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 17 лютого 2021 року
в режимі відеоконференції розглянув проекти законів України:
про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки" щодо
спрощення створення та стимулювання діяльності індустріальних парків
(реєстр. № 4416), поданий народними депутатами України Лабазюком С.П. та
іншими народними депутатами України (далі – законопроект реєстр.№ 4416);
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), поданий
народними депутатами України Наталухою Д.А. та іншими народними
депутатами України (далі – законопроект реєстр.№ 4416-1).
Метою законопроекту реєстр.№ 4416, як зазначено в Пояснювальній
записці, є стимулювання розвитку виробничих галузей економіки через
перезапуск механізму створення та функціонування індустріальних парків.
Законопроектом передбачається зміна порядку створення індустріальних
парків;запровадження прямого зв’язку між ініціаторами індустріального парку
та його потенційними учасниками; заборона права продажу ділянок в межах
індустріального парку, що існує та скасовується право суборенди земельних
ділянок в межах індустріального парку; деталізація переліку розрахунків, які
мають бути включені до концепції індустріального парку; визначення переліку
видів економічної діяльності, визначених національним класифікатором
України, які можуть провадитися в межах індустріального парку;
запровадження повної відкритості механізму відбору учасників та скасування
«конфіденційності конкурсних пропозицій», що дозволить забезпечити
належний громадський контроль; обов’язковість врахування кількості
новостворених робочих місць при відборі учасників; інвестування коштів у
розбудову інфраструктури індустріальних парків (та похідної/прилеглої до
них); здешевлення кредитів, залучених для закупівлі виробничого обладнання.
Метою законопроекту реєстр.№ 4416-1, як зазначено в Пояснювальній
записці, 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.
Проектом Закону пропонується: 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.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
у висновках від 15 лютого 2021 року висловлює зауваження до обох поданих
законопроектів.
Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу у висновках
від 10 лютого 2021 року зазначає, що вищезазначені законопроекти за своєю
метою не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері
європейської
інтеграції,
але
потребують
експертного
висновку
Антимонопольного комітету України з метою оцінки впливу на конкуренцію у
зв’язку із запропонованими змінами, зокрема, законопроект реєстр.№ 4416 –
щодо напрямків використання суб’єктами господарювання державної
допомоги, а законопроект реєстр.№ 4416-1 – щодо надання компенсацій
суб’єктам господарювання.
За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету
прийняли рішення внести законопроекти реєстр.№ 4416 та реєстр.№ 4416-1 на
розгляд Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому
читанні законопроект реєстр.№ 4416-1 прийняти за основу і відповідно
законопроект реєстр.№ 4416 – відхилити.
Співдоповідач на пленарному засіданні Верховної Ради України від
Комітету – Голова Комітету з питань економічного розвитку Наталуха Дмитро
Андрійович.
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