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Реєстраційний № 4416-1

(Друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про індустріальні парки», спрямованих
на залучення інвестицій в промисловий
сектор економіки шляхом запровадження
стимулів в індустріальних парках

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано редакційно

Назву законопроєкту викласти у такій
редакції:
«Закон України про внесення змін до
Закону України «Про індустріальні парки»
щодо залучення інвестицій в промисловий
сектор економіки шляхом стимулювання
створення індустріальних парків».
-2- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Враховано редакційно

У назві законопроєкту слова «Закону
України «Про індустріальні парки» замінити
словами
«деяких
законодавчих
актів
України».
-3- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко В. С.
(р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
"Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо залучення
інвестицій в промисловий сектор економіки

Про внесення змін до Закону України
"Про індустріальні парки" та деяких
інших законодавчих актів України щодо
залучення інвестицій у промисловий
сектор економіки шляхом стимулювання
створення індустріальних парків

Враховано редакційно
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шляхом
запровадження
стимулів
індустріальних парках".
-4- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)

Висновки, обґрунтування

в

Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
“Про внесення змін до деяких законів
України спрямованих на залучення інвестицій
в промисловий сектор економіки шляхом
запровадження стимулів в індустріальних
парках”;
-5- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
"Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих
актів
щодо
залучення
інвестицій в промисловий сектор економіки
шляхом
стимулювання
створення
індустріальних парків"
4
5

Враховано редакційно

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Верховна Рада України постановляє:
I. В Законі України «Про індустріальні
парки» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., №
22, ст.212, з наступними змінами):

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Верховна Рада України постановляє:
-6- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Абзац перший розділу I викласти у такій
редакції:
«I. Внести до Закону України «Про
індустріальні парки» (Відомості Верховної
Ради, 2013 р., № 22, ст.212, з наступними
змінами) такі зміни:».
-7- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано частково

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
«Пункт 3 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
«3) індустріальний (промисловий) парк
(далі - індустріальний парк) - визначена
ініціатором створення індустріального парку
відповідно до містобудівної документації
облаштована відповідною інфраструктурою
територія,
у
межах
якої
учасники
індустріального парку можуть здійснювати

I. Внести до Закону України «Про
індустріальні парки» (Відомості Верховної
Ради України, 2013 р., № 22, ст. 212; 2014 р.,
№20-21, ст. 712; 2016 р., № 2, ст. 16; 2020 р.,
№ 28, ст. 188):
22. У тексті Закону слова "державна
підтримка" у всіх відмінках замінити
словами "державне стимулювання" у
відповідному відмінку.
1. У частині першій статті 1:
пункти 3, 7 і 8 викласти в такій редакції:
«3) індустріальний (промисловий) парк
(далі - індустріальний парк) - визначена
ініціатором створення індустріального
парку
відповідно
до
містобудівної
документації облаштована відповідною
інфраструктурою територія, у межах якої
учасники індустріального парку можуть
здійснювати господарську діяльність у
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господарську діяльність у сфері переробної
промисловості, а також науково-технічну
діяльність, діяльність у сфері інформації і
телекомунікацій, на умовах, визначених цим
Законом та договором про здійснення
господарської
діяльності
у
межах
індустріального парку;».
-8- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
"1) У тексті закону слова "державна
підтримка" в усіх відмінках замінити словами
"державне стимулювання" у відповідних
відмінках;
2) У частині першій статті 1:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) індустріальний (промисловий) парк
(далі - індустріальний парк) - визначена
ініціатором створення індустріального парку
відповідно до містобудівної документації
облаштована відповідною інфраструктурою
територія,
у
межах
якої
учасники
індустріального парку можуть здійснювати
господарську діяльність у сфері переробної
промисловості,
переробки
промислових
та/або побутових відходів (крім захоронення
відходів),
а
також
науково-технічну
діяльність, діяльність у сфері інформації і
телекомунікацій, на умовах, визначених цим
Законом та договором про здійснення
господарської
діяльності
у
межах
індустріального парку.
На території індустріальних парків не
може здійснюватися діяльність з виробництва
підакцизних товарів (крім виробництва
автомобілів легкових, кузовів до них,
причепів та напівпричепів, мотоциклів,
транспортних засобів, призначених для
перевезення 10 осіб і більше, транспортних
засоби для перевезення вантажів) та

Висновки, обґрунтування

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сфері переробної промисловості, переробки
промислових та/або побутових відходів
(крім захоронення відходів), а також
науково-технічну діяльність, діяльність у
сфері інформації і телекомунікацій на
умовах, визначених цим Законом та
договором про здійснення господарської
діяльності у межах індустріального парку.
На території індустріальних парків не
може
здійснюватися
діяльність
з
виробництва підакцизних товарів (крім
виробництва автомобілів легкових, кузовів
до них, причепів та напівпричепів,
мотоциклів,
транспортних
засобів,
призначених для перевезення 10 осіб і
більше,
транспортних
засоби
для
перевезення вантажів) та господарська
діяльність, що підпадає під ліцензування
згідно з пунктами 18, 181, 20-22, 32 частини
першої статті 7 Закону України "Про
ліцензування
видів
господарської
діяльності";
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Висновки, обґрунтування

6

господарська діяльність, що підпадає під
ліцензування згідно з пунктами 18, 18-1, 2022, 32 частини першої статті 7 Закону України
«Про ліцензування видів господарської
діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР),
2015, № 23, ст.158)».;».
-9- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Відхилено

7

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни
вживаються в такому значенні:
…
3) індустріальний (промисловий) парк
(далі - індустріальний парк) - визначена
ініціатором створення індустріального парку
відповідно до містобудівної документації
облаштована відповідною інфраструктурою
територія,
у
межах
якої
учасники
індустріального парку можуть здійснювати
господарську діяльність у сфері переробної
промисловості, а також науково-дослідну
діяльність, виробничу діяльність, діяльність
у сфері інформації і телекомунікацій на
умовах, визначених цим Законом та
договором про здійснення господарської
діяльності у межах індустріального парку;
-10- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) індустріальний (промисловий) парк
(далі - індустріальний парк) - визначена
ініціатором створення індустріального парку
відповідно до містобудівної документації
облаштована відповідною інфраструктурою
територія,
у
межах
якої
учасники
індустріального парку можуть здійснювати
господарську діяльність у сфері переробної
промисловості, а також науково-технічну
діяльність, діяльність у сфері інформації і
телекомунікацій на умовах, визначених цим
Законом та договором про здійснення
господарської
діяльності
у
межах
індустріального парку;
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-11- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д. Піпа Н.
Р. (р.к. №316)
Перед пунктом 1 Розділу І проекту додати
пункт наступного змісту:
"1) Пункт третій частини першої статті 1
викласти у такій редакції:
"3) індустріальний (промисловий) парк
(далі - індустріальний парк) - визначена
ініціатором створення індустріального парку
відповідно до містобудівної документації
облаштована відповідною інфраструктурою
територія,
у
межах
якої
учасники
індустріального парку можуть здійснювати
господарську
діяльність
на
умовах,
визначених цим Законом та договором про
здійснення господарської діяльності у межах
індустріального парку;".
У зв'язку із цим пункт 1 Розділу І проекту
вважати пунктом 1-1.
-12- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Абзац перший розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
«І. Внести зміни до таких законодавчих
актів:
1. У Законі України «Про індустріальні
парки» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., №
22, ст.212, з наступними змінами):
Після абзацу першого розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом у
такій редакції:
«1) частину першу статті 1 доповнити
пунктом 31 такого змісту:
«31) еко-індустріальний парк – це
індустріальний парк, до якого входять
підприємства, які займаються виробництвом
продукції та/або наданням послуг, а також
співпрацюють в питаннях навколишнього
середовища та забезпечення ресурсами заради
покращення екологічних, економічних та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Відхилено

"7) уповноважений державний орган центральний орган виконавчої влади, що
реалізує
державну
політику
щодо
створення
і
функціонування
індустріальних
парків
на
території
України, діяльність якого спрямовується і
координується
Кабінетом
Міністрів
України;
8) учасник індустріального парку (далі учасник) - суб’єкт господарювання будьякої форми власності, зареєстрований на
території (в межах) індустріального парку,
який згідно із законодавством набув право
на земельну ділянку та/або інший об’єкт
(частину об’єкта) нерухомого майна у
межах індустріального парку та уклав з
керуючою
компанією
договір
про
здійснення господарської діяльності у
межах індустріального парку відповідно до
концепції індустріального парку та має

5

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

соціальних показників у місцевості, де
розташований такий парк;»;
-13- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Пуртова
А. А. (р.к. №422), Н.д. Марчук І. П. (р.к.
№394), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
«Пункт 7 частини першої статті 1 викласти
в такій редакції:
«7) уповноважений державний орган центральний орган виконавчої влади,
діяльність
якого
спрямовується
і
координується Кабінетом Міністрів України, і
який реалізує державну політику щодо
створення і функціонування індустріальних
парків на території України;».
-14- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)
8) учасник індустріального парку (далі учасник) - суб’єкт господарювання будь-якої
форми власності, зареєстрований на території
адміністративно-територіальної
одиниці
України, в межах якої розташований
індустріальний парк, який згідно із
законодавством набув право на земельну
ділянку та/або інший об’єкт (частину об’єкта)
нерухомого майна у межах індустріального
парку та уклав з керуючою компанією договір
про здійснення господарської діяльності у
межах індустріального парку відповідно до
концепції індустріального парку. Учасником
індустріального парку також можуть бути
суб’єкти
господарювання-сторони
(учасники) договору простого товариства, у
разі якщо сторона, яка визначена
учасниками договору простого товариства
на ведення спільних справ учасників,
зареєстрована
на
території
адміністративно-територіальної одиниці

Висновки, обґрунтування

Враховано

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здійснювати діяльність виключно у сфері
переробної
промисловості,
переробки
промислових та/або побутових відходів
(крім захоронення відходів), а також
науково-технічну діяльність, діяльність у
сфері інформації і телекомунікацій лише на
території (в межах) індустріального
парку";
доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9) інший суб’єкт індустріального парку
– суб’єкт господарювання будь-якої форми
власності, який згідно із законодавством
набув право на земельну ділянку та/або
інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого
майна в межах індустріального парку,
уклав відповідний договір з керуючою
компанією та здійснює свою господарську
діяльність у сферах, що не заборонені цим
Законом,
на
території
(в
межах)
індустріального парку. Інший суб’єкт
індустріального парку не має права на
отримання державного стимулювання
відповідно до цього Закону".

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

України, в межах якої розташований
індустріальний парк.
-15- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
"Пункт 8 частини першої статті 1 викласти
у такій редакції:
"8) учасник індустріального парку (далі учасник) - суб’єкт господарювання будь-якої
форми власності, зареєстрований на території
(в межах) індустріального парку, який згідно
із законодавством набув право на земельну
ділянку та/або інший об’єкт (частину об’єкта)
нерухомого майна у межах індустріального
парку та уклав з керуючою компанією договір
про здійснення господарської діяльності у
межах індустріального парку відповідно до
концепції індустріального парку та має
здійснювати діяльність виключно у сфері
переробної
промисловості,
переробки
промислових та/або побутових відходів (крім
захоронення відходів), а також науковотехнічну діяльність, діяльність у сфері
інформації і телекомунікацій, лише на
території (в межах) індустріального парку.";
-16- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
"Частину першу статті 1 доповнити новим
пунктом такого змісту:
"9) інший суб’єкт індустріального парку –
суб’єкт господарювання будь-якої форми
власності, який згідно із законодавством
набув право на земельну ділянку та/або інший
об’єкт (частину об’єкта) нерухомого майна у
межах
індустріального
парку,
уклав
відповідний договір з керуючою компанією та
здійснює свою господарську діяльність у
сферах, що не заборонені цим Законом, на

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Враховано
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

9

території (в межах) індустріального парку.
Інший суб’єкт індустріального парку не має
права
на
отримання
державного
стимулювання відповідно до цього Закону."
-17- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

10

Після абзацу першого розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом у
такій редакції:
«2) частину першу статті 2 після слів
«Закон
України
«Про
регулювання
містобудівної діяльності» доповнити словами
«Закон України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання», Закон України
«Про стимулювання інвестиційної діяльності
у пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць»;
-18- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано частково

Після абзацу першого розділу І
законопроекту доповнити новим абзацом у
такій редакції:
«3) статтю 4 доповнити частиною
четвертою у такій редакції:
«4. Функціонування індустріальних парків
забезпечує:
1) розвиток економіки, включаючи
пріоритетні галузі економіки;
2) економічний розвиток регіонів з
надзвичайно низьким рівнем життя або
високим рівнем безробіття;
3) запровадження новітніх, інноваційних
та енергозберігаючих технологій;
4) створення нових робочих місць;
5) сталий розвиток;
6) діяльність, спрямовану на захист
навколишнього середовища.»;
-19- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Статтю 4 доповнити частиною
четвертою такого змісту:
"4. Функціонування індустріальних парків
спрямоване на:
1) залучення інвестицій та розвиток
економіки України;
2) вирівнювання економічного розвитку
регіонів та підвищення якості життя
населення України;
3) запровадження інноваційних та
енергозберігаючих технологій;
4) створення нових робочих місць;
5)
сталий
розвиток
та
захист
навколишнього природного середовища".

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку
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№
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"2) Статтю 4 доповнити частиною
четвертою у такій редакції:
«4. Функціонування індустріальних парків
спрямоване на:
1) залучення інвестицій та розвиток
економіки України;
2) вирівнювання економічного розвитку
регіонів та підвищення якості життя
населення України;
3) запровадження інноваційних та
енергозберігаючих технологій;
4) створення нових робочих місць;
5)
сталий
розвиток
та
захист
навколишнього середовища.»;
-20- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Пуртова
А. А. (р.к. №422), Н.д. Марчук І. П. (р.к.
№394), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
«Розділ I доповнити новою статтею 4-1
такого змісту:
«Стаття 4-1. Державне управління у сфері
створення та функціонування індустріальних
парків на території України
1. Державне управління у сфері створення
та функціонування індустріальних парків на
території України здійснюється в межах
повноважень, визначених цим Законом та
іншими актами законодавства України:
1) Кабінетом Міністрів України;
2) центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує
державну інвестиційну політику;
3) центральним органом виконавчої влади,
який реалізує державну політику щодо
створення і функціонування індустріальних
парків на території України (уповноважений
державний орган);
4) місцевими органами виконавчої влади;

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Доповнити статтями 41 і 71 такого змісту:
«Стаття 41. Державне управління у сфері
створення та функціонування індустріальних
парків на території України
1. Державне управління у сфері створення
та функціонування індустріальних парків на
території України здійснюється в межах
повноважень, визначених цим Законом та
іншими актами законодавства України:
1) Кабінетом Міністрів України;
2) центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує
державну інвестиційну політику;
3) центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику щодо
створення і функціонування індустріальних
парків на території України (уповноважений
державний орган);
4) місцевими органами виконавчої влади;
5) органами місцевого самоврядування";
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5) органами місцевого самоврядування.».
12

1) Частину першу статті 5 викласти в такій
редакції:

-21- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Пункт 1 розділу I виключити.
-22- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)
Частину 1 розділу І законопроекту
виключити
-23- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д. Кабаченко В.
В. (р.к. №184)
Зміни до частини першої статті 5
виключити
-24- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

13

«1. Право на створення індустріальних
парків на землях державної і комунальної
власності мають органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, які згідно з
Конституцією України здійснюють право
власника на землю від імені Українського
народу і відповідно до закону наділені
повноваженнями розпорядження земельними
ділянками, а також користувачі земельних
ділянок, в тому числі, на умовах оренди, які
згідно з цим Законом відповідають вимогам
щодо використання їх для індустріального
парку.»;

Враховано

Пункт 1) розділу І законопроекту
виключити;
-25- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
"1. Право на створення індустріальних
парків на землях державної і комунальної
власності мають органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, які згідно з
Конституцією України здійснюють право
власника на землю від імені Українського
народу і відповідно до закону наділені
повноваженнями розпорядження земельними
ділянками, а також користувачі земельних
ділянок, в тому числі, на умовах оренди, які
мають на це право відповідно до умов
використання земельної ділянки та які
згідно з цим Законом відповідають вимогам
щодо використання їх для індустріального
парку.";
-26- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Враховано

Враховано

Враховано

Відхилено

Відхилено

«1. Право на створення індустріальних
парків на землях державної і комунальної
власності мають органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, які згідно з
Конституцією України здійснюють право
власника на землю від імені Українського
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Редакція, прийнята в першому читанні
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Висновки, обґрунтування

народу і відповідно до закону наділені
повноваженнями розпорядження земельними
ділянками, а також користувачі земельних
ділянок на умовах оренди, які згідно з цим
Законом
відповідають
вимогам
щодо
використання їх для індустріального парку.»;
-27- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Враховано редакційно

Статтю 5 доповнити частиною другою
такого змісту:
"2. Індустріальний парк не може бути
створений фізичними або юридичними
особами країни-агресора, а також керуюча
компанія не може бути створена/заснована
фізичними або юридичними особами країниагресора."
-28- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Розділ І доповнити статтею 7-1 такого
змісту:
"Стаття 7-1. Обмеження щодо створення
індустріальних парків
Ініціатор створення, керуюча компанія не
можуть бути створені/засновані фізичними
особами - громадянами держави, визнаної
Верховною Радою України державоюагресором або юридичними чи пов’язаними з
ними особами, зареєстрованими у державі,
визнаній
Верховною
Радою
України
державою-агресором,
або
щодо
яких
застосовано
санкції
відповідно
до
законодавства України або міжнародного
права, або юридичними особами, власниками
10 відсотків і більше акцій (часток) та/або
кінцевим
бенефіціарним
власником
(контролером) яких є резидент держави,
визнаної
Верховною
Радою
України
державою-агресором, чи держава, визнана
Верховною Радою України державоюагресором .
Учасниками або іншими суб'єктами
індустріального парку не можуть бути
суб’єкти господарювання будь-якої форми

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"Стаття 71. Обмеження щодо створення
індустріальних парків
1. Ініціатор створення, керуюча компанія
не можуть бути створені/засновані фізичними
особами - громадянами держави, визнаної
Верховною Радою України державоюагресором або державою-окупантом, або
юридичними чи пов’язаними з ними особами,
зареєстрованими
у
державі,
визнаній
Верховною Радою України державоюагресором або державою-окупантом, або
щодо яких застосовано санкції відповідно до
законодавства України або міжнародного
права, або юридичними особами - власниками
10 відсотків і більше акцій (часток), та/або
кінцевим
бенефіціарним
власником
(контролером) яких є резидент держави,
визнаної
Верховною
Радою
України
державою-агресором
або
державоюокупантом, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором або
державою-окупантом.
2. Учасниками або іншими суб'єктами
індустріального парку не можуть бути
суб’єкти господарювання будь-якої форми
власності, створені фізичними особами громадянами держави, визнаної Верховною
Радою України державою-агресором або
державою-окупантом, або юридичними чи
пов’язаними
з
ними
особами,
зареєстрованими
у
державі,
визнаній
Верховною Радою України державоюагресором або державою-окупантом, або
щодо яких застосовано санкції відповідно до
законодавства України або міжнародного
права, є юридичними особами - власниками 10

11

№

15

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

власності, створені фізичними особами громадянами держави, визнаної Верховною
Радою України державою-агресором або
юридичними чи пов’язаними з ними особами,
зареєстрованими
у
державі,
визнаній
Верховною Радою України державоюагресором, або щодо яких застосовано санкції
відповідно до законодавства України або
міжнародного права є юридичними особами,
власниками 10 відсотків і більше акцій
(часток) та/або кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором, чи держава, визнана
Верховною Радою України державоюагресором."
-29- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Пуртова
А. А. (р.к. №422), Н.д. Марчук І. П. (р.к.
№394), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
«Пункт 3 частини першої статті 8 викласти
в такій редакції:
«3) площа земельної ділянки або сукупна
площа суміжних земельних ділянок повинна
становити не менше 10 гектарів та не більше 1
000 гектарів.».
-30- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

відсотків і більше акцій (часток), та/або
кінцевим
бенефіціарним
власником
(контролером) яких є резидент держави,
визнаної
Верховною
Радою
України
державою-агресором
або
державоюокупантом, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором або
державою-окупантом".

Враховано

4. Пункт 3 статті 8 викласти в такій
редакції:
"3) площа земельної ділянки або сукупна
площа суміжних земельних ділянок повинна
становити не менше 10 гектарів та не більше
однієї
тисячі
гектарів.
Допускається
розташування між земельними ділянками
індустріального парку земельних ділянок, на
яких розташовано або передбачається
розташувати відповідно до містобудівної
документації виключно об'єкти інженернотранспортної інфраструктури".

Враховано

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
«Пункт 3 частини першої статті 8 викласти
в такій редакції:
«3) площа земельної ділянки або сукупна
площа земельних ділянок повинна становити
не менше 10 гектарів та не більше 1 000
гектарів. Допускається розташування між
земельними ділянками індустріального парку
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16

17

Редакція, прийнята в першому читанні

2) Розділ III доповнити новою статтею 111 такого змісту:

«Стаття 11-1. Об’єкти, що можуть
розміщуватися у складі індустріального парку

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

земельних ділянок, на яких розташовано або
передбачається розташувати відповідно до
містобудівної документації виключно об'єкти
інженерно-транспортної інфраструктури.».
-31- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)

Відхилено

Частину 2 розділу І законопроекту
виключити
-32- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 2) розділу І законопроекту
виключити;
-33- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Пункт другий Розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
"6) У статті 11:
частину другу після слова "учасникам"
доповнити словами "іншим суб'єктам
індустріальних парків";
у частині четвертій слова "вільну від
забудови" – виключити.
Розділ III доповнити новою статтею 11-1
такого змісту:"
-34- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299), Н.д.
Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д. Лубінець
Д. В. (р.к. №267)
Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Стаття 11-1. Об’єкти, що можуть
розміщуватися у складі індустріального парку
1. До об’єктів, що можуть розміщуватися у
складі індустріального парку, та які мають
право на державну підтримку, визначену
статтею 36 цього Закону, належать:
а)
будівлі
промисловості,
що
використовуються за призначенням у
господарській
діяльності
суб’єктів
господарювання, основна діяльність яких

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

5. У статті 11:
1) частину другу після слова "учасникам"
доповнити словами "іншим суб'єктам
індустріальних парків";
2) у частині четвертій слова "вільна від
забудови" виключити.
6. Доповнити статтею 111 такого змісту:

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Відхилено

"Стаття 111. Об’єкти, що можуть
розміщуватися на території індустріального
парку
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

класифікується у секції С відповідно до
національного класифікатора України;
б) будівлі науково-дослідних та проектновишукувальних установ;
в)виробничі, складські приміщення та
станції технічного обслуговування, що
належать закладам вищої, фахової передвищої
та професійної (професійно-технічної) освіти;
в) інженерні будівлі та споруди.
2. До об’єктів, що можуть розміщуватися у
складі індустріального парку, але на які не
розповсюджується
державна
підтримка,
визначена статтею 36 цього Закону належать:
а) офіси керуючої компанії, фінансові
установи;
б) бізнес-кампуси, акселератори, фонди,
компанії-резиденти, лабораторії з розвитку
інноваційних технологій;
в) багатоцільові зали для проведення
наукових конференцій та інших заходів."
Обґрунтування: Згідно п.3 ч.1 ст. 1 ЗУ
«Про індустріальні парки», такі парки
створюються
для
–
«переробної
промисловості, а також науково-дослідну
діяльність, діяльність у сфері інформації і
телекомунікацій». Тому варто виділити
об’єкти які є основою діяльності промислових
парків (переробні потужності, наукові центри
і т.п.), а які можуть розташуватися на
території, але не будуть отримувати
державної
підтримки
через
свою
невідповідність критерію промисловості
(кампуси, зали для тренінгів і т.п.).
-35- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
виключити
-36- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

У Розділі III нову статтю 11–1 викласти у
наступній редакції:
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«Перелік
об’єктів,
що
можуть
розміщуватися у складі індустріального
парку, встановлення вимог та особливостей
організації території індустріальних парків, як
різновиду виробничих територій визначається
державними
будівельними
нормами,
затвердженими Міністерством регіонального
розвитку,
будівництва
та
житловокомунального
господафрства
України
відповідно до Законів України «Про
будівельні норми» та «Про регулювання
містобудівної діяльності».
-37- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

Статтю 11-1 Закону України «Про
індустріальні парки» виключити
-38- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Назву та текст статті 11-1 викласти у такій
редакції:
«Стаття 11-1. Об’єкти, що можуть
розміщуватися на території індустріального
парку
1. До об’єктів, що можуть розміщуватися
на території індустріального парку належать:
а) офіси керуючої компанії, учасників та
інших суб'єктів індустріального парку,
фінансові установи, об’єкти маркетингу та
реклами;
б) заклади дошкільної освіти, заклади
загальної середньої освіти, заклади вищої,
фахової
передвищої
та
професійної
(професійно-технічної) освіти;
в) наукові парки, акселератори, лабораторії
з розвитку інноваційних технологій;
г) багатоцільові зали для проведення
наукових конференцій та інших заходів;
д) пожежні частини;
є) озеленені території;
е) виробничі, складські будівлі та споруди,
об'єкти логістичної інфраструктури;
ж) інженерні будівлі та споруди;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку
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Редакція, прийнята в першому читанні

18

1. До об’єктів, що можуть розміщуватися у
складі індустріального парку належать:

19

а) офіси керуючої компанії, фінансові
установи, об’єкти маркетингу та реклами;

20

б) заклади вищої, фахової передвищої та
професійної (професійно-технічної) освіти;

21

в) бізнес-кампуси, акселератори, фонди,
компанії-резиденти, лабораторії з розвитку
інноваційних технологій;

22
23

Пропозиції та поправки до проекту

з) об’єкти поводження з відходами (крім
захоронення відходів);
і) інші об’єкти, не заборонені чинним
законодавством."
-39- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д. Кабаченко В.
В. (р.к. №184)
Частину першу статті 11-1 виключити

-40- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Враховано

в) наукові парки, акселератори, лабораторії
з розвитку інноваційних технологій;
Примітка:
Не має законодавчої терміналогії: бізнес
кампуси, фонди, компанії-резиденти.

г) багатоцільові зали для проведення
наукових конференцій та інших заходів;
д) пожежні частини;

24

є) озеленені території;

25

е) виробничі будівлі та споруди;

26

ж) інженерні будівлі та споруди;

27

1) офіси керуючої компанії, учасників та
інших суб'єктів індустріального парку,
фінансові установи, об’єкти маркетингу та
реклами;
2) заклади дошкільної освіти, заклади
загальної середньої освіти, заклади вищої,
фахової
передвищої
та
професійної
(професійно-технічної) освіти;
3)
наукові
парки,
акселератори,
лабораторії з розвитку інноваційних
технологій;

6) озеленені території;
-41- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д. Піпа Н.
Р. (р.к. №316)
Абзац десятий пункту 2 Розділу І проекту
викласти у такій редакції:
"е) виробничі, складські будівлі та
споруди;".

Враховано

7) виробничі, складські будівлі та споруди,
об'єкти логістичної інфраструктури;

8) інженерні будівлі та споруди;
-42- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

з) інші об’єкти, не заборонені чинним

1. До об’єктів, що можуть розміщуватися
на території індустріального парку належать:

4) багатоцільові зали для проведення
наукових конференцій та інших заходів;
5) пожежні частини;

Враховано редакційно

з) об’єкти поводження з відходами;
28

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

-43- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

9) об’єкти поводження з відходами (крім
захоронення відходів);
10)

інші

об’єкти,

не

заборонені
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

законодавством.»;

29

30

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац дванадцятий пункту 2 розділу I
викласти у такій редакції:
«з) інші об’єкти, необхідні для здійснення
господарської
діяльності
у
межах
індустріального парку.».
-44- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано частково

підпункт з) частини 1 статті 11-1 проекту,
викласти у наступній редакції: "інші об’єкти
не заборонені чинним законодавством, які
відповідають меті створення індустріального
парку"
-45- Н.д. Криворучкіна О. В. (р.к. №247)

Враховано

и) інші об’єкти, не заборонені чинним
законодавством.
-46- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

Відхилено

Підпункт “з) інші об’єкти, не заборонені
чинним законодавством.” частини 1 статті 111 Закону України «Про індустріальні парки»
видалити.
-47- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у підпункті з) частини 1 статті 11-1
проекту, після слова "об’єкти" символ "," виключити
-48- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д. Кабаченко В.
В. (р.к. №184)
Доповнити статтю 11 новою частиною 111 такого змісту:
«11-1. На території індустріальних парків
не
можуть
розміщуватися
виробники
підакцизних товарів; гральні заклади; засоби
масової інформації; інші суб’єкти, які
проводять господарську діяльність, що
підпадає під ліцензування згідно з пунктами
4,5, 7-14, 16, 19 -24, 26-29, 33-34 частини
першої статті 7 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23,
ст.158)».

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

законодавством".

Враховано частково

17
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Редакція, прийнята в першому читанні

31

3) Частину першу статті 14 викласти в
такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-49- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац перший пункту 3 розділу I викласти
у такій редакції:
«3) Частину шосту статті 14 доповнити
словами та знаками «, відповідно до порядку
та умов, визначених Законом України «Про
державну
допомогу
суб’єктам
господарювання»».
-50- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

Частину першу статті 14 Закону України
«Про індустріальні парки» викласти в такій
редакції:
«Власник або орендар земельної ділянки
має право включити, належну йому земельну
ділянку до діючого індустріального парку за
своєю письмовою згодою, яка надається
ініціатору створення індустріального парку.»
(Земельним
законодавством
не
передбачено
суб’єкт
господарювання
окремим суб’єктом права власності на землю
та його можливість розпоряджатися
земельними ділянками.)
-51- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

7. У статті 14:

Частину 3 розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«Частину першу статті 14 викласти в такій
редакції:
1. Рішення про створення індустріального
парку приймається ініціатором створення на
основі затвердженої згідно з вимогами цього
Закону концепції індустріального парку.
Індустріальний парк створюється на строк не
менше 30 років.
Суб’єкт
господарювання,
який
є
власником або орендарем земельної ділянки,
прилеглої до діючого індустріального парку,
має право ініціювати включення цієї
земельної ділянки до індустріального парку
шляхом письмового звернення до ініціатора
створення індустріального парку.”;
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«1. Рішення про створення індустріального
парку приймається ініціатором створення на
основі затвердженої згідно з вимогами цього
Закону концепції індустріального парку.
Індустріальний парк створюється на строк не
менше 30 років.
Суб’єкт господарювання, власник або
орендар земельної ділянки, має право
включити, належну йому земельну ділянку до
діючого індустріального парку за своєю
письмовою згодою, яка надається ініціатору
створення індустріального парку.»

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-52- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Враховано частково

Пункт 3) розділу І законопроекту
виключити;
-53- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Абзац другий
виключити.

пункту

3

розділу

I

-54- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац третій пункту 3 розділу
виключити.
-55- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
I

В запропонованій редакції абзацу другого
частини першої статті 14 Закону України
«Про індустріальні парки» слова «суб’єкт
господарювання» виключити.
-56- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
Суб’єкт господарювання, власник або
орендар земельної ділянки, має право
включити, належну йому земельну ділянку до
діючого індустріального парку, уклавши
договір
з
ініціатором
створення
індустріального парку або керуючою
компанією."
-57- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)
Суб’єкт господарювання, власник або
орендар земельної ділянки, має право
включити, належну йому земельну ділянку до
діючого індустріального парку за письмовою
угодою
між
ініціатором
створення
індустріального парку та власником або
орендарем земельної ділянки."
-58- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено

Відхилено

у абзаці 3 пункту 3) Розділу І проекту,
після слів "створення індустріального парку"
додати слова ", за умови відсутності на
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території такої земельної ділянки об’єктів які
не можуть розміщуватися у складі
індустріального парку".
-59- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д. Кабаченко В.
В. (р.к. №184)
В абзаці другому частини 1 статті 14 слова
«має право включити належну йому земельну
ділянку до діючого індустріального парку за
своєю письмовою згодою, яка надається
ініціатору створення індустріального парку»
замінити словами: «має право укласти з
керуючою компанією договір про здійснення
господарської
діяльності
у
межах
індустріального парку та про включення
належної йому земельної ділянки до таких
меж».
-60- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

34

У частині 1 статті 14 Закону України «Про
індустріальні парки» видалити абзац "суб’єкт
господарювання, власник або орендар
земельної ділянки, має право включити,
належну йому земельну ділянку до діючого
індустріального парку за своєю письмовою
згодою, яка надається ініціатору створення
індустріального парку. "
-61- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Пункт 3 Розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом такого змісту,
відповідно змінити нумерацію абзаців:
«у статті 14:
«частину другу викласти в такій редакції:
«2. Ініціатор створення протягом п'яти
календарних днів з дня прийняття рішення
про
створення
індустріального
парку
зобов’язаний подати до уповноваженого
державного органу копію рішення про
створення
індустріального
парку
та
концепцію індустріального парку.».
«абзац перший частини п’ятої викласти в
такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Враховано частково
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Ініціатор створення протягом п'яти
робочих днів з дня прийняття рішення про
створення
індустріального
парку
зобов’язаний подати до уповноваженого
державного органу копію рішення про
створення
індустріального
парку
та
концепцію індустріального парку";
абзац перший частини п’ятої замінити
трьома новими абзацами такого змісту:
"5. З метою державного стимулювання,
передбаченого
законодавством,
уповноважений державний орган створює,
веде та розміщує на своєму офіційному веб-
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Висновки, обґрунтування

«5. З метою державної підтримки,
передбаченої
законодавством,
уповноважений державний орган створює,
веде у встановленому ним порядку та
розміщує на своєму офіційному веб-сайті
Реєстр індустріальних парків, до якого
індустріальні парки включаються за заявою
ініціаторів створення. Індустріальний парк
може
бути
включений
до
Реєстру
індустріальних парків за умови, що на час
включення у його межах відсутній цілісний
майновий
комплекс,
що
дає
змогу
здійснювати виробництво продукції.».
-62- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

Відхилено

У частині 6 статті 14 Закону України «Про
індустріальні парки» після слів " Реєстру
індустріальних парків " додати “ з
урахуванням положень Закону України «Про
державну
допомогу
суб’єктам
господарювання». ”
-63- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Пункт 3 Розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом такого змісту,
відповідно змінити нумерацію абзаців:
"У статті 14:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Ініціатор створення протягом п'яти
робочих днів з дня прийняття рішення про
створення
індустріального
парку
зобов’язаний подати до уповноваженого
державного органу копію рішення про
створення
індустріального
парку
та
концепцію індустріального парку.";
Абзац перший частини п’ятої замінити
трьома абзацами такого змісту:
"5. З метою державного стимулювання,
передбаченого
законодавством,
уповноважений державний орган створює,
веде та розміщує на своєму офіційному вебсайті Реєстр індустріальних парків, до якого

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

сайті Реєстр індустріальних парків, до якого
індустріальні парки включаються за заявою
ініціаторів створення.
Перелік відомостей, що вносяться до
Реєстру індустріальних парків, та порядок
його ведення визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Індустріальний парк може бути включений
до Реєстру індустріальних парків за умови, що
на час включення на його території (в межах)
відсутні прийняті в експлуатацію протягом 10
останніх років до моменту прийняття рішення
про
створення
індустріального
парку
закінчені будівництвом об’єкти виробничого
призначення
та/або
відсутні
об’єкти
виробничого
призначення,
що
експлуатувалися протягом п'яти останніх
років до моменту прийняття рішення про
створення індустріального парку (крім
об’єктів
виробничого
призначення
вугледобувного підприємства та/або його
окремого
(суміжного)
відокремленого
підрозділу, який не має статусу юридичної
особи, що було ліквідовано, перебуває в стадії
ліквідації (припинення) або планується до
ліквідації, на які не поширюються обмеження
цієї статті)".
У зв'язку з цим абзац другий вважати
абзацом четвертим.
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індустріальні парки включаються за заявою
ініціаторів створення.
Перелік відомостей, що вносяться до
Реєстру індустріальних парків, та порядок
його ведення визначаються Кабінетом
Міністрів України.
Індустріальний парк може бути включений
до Реєстру індустріальних парків за умови, що
на час включення на його території (в межах)
відсутні прийняті в експлуатацію впродовж 10
останніх років до моменту прийняття рішення
про
створення
індустріального
парку
закінчені будівництвом об’єкти виробничого
призначення
та/або
відсутні
об’єкти
виробничого
призначення,
що
експлуатувалися впродовж 5 останніх років до
моменту прийняття рішення про створення
індустріального парку (за винятком об’єктів
виробничого призначення вугледобувного
підприємства
та/або
його
окремого
(суміжного) відокремленого підрозділу, який
не має статусу юридичної особи, що було
ліквідовано, перебуває в стадії ліквідації
(припинення) або планується до ліквідації, на
які не поширюються обмеження цієї статті);"
-64- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Пункт 3 Розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом такого змісту,
відповідно змінити нумерацію абзаців:
«Статтю 16 викласти у такій редакції:
"Стаття 16. Включення індустріального
парку
або
відмова
у
включенні
індустріального
парку
до
Реєстру
індустріальних парків
1. Включення індустріального парку до
Реєстру індустріальних парків відбувається
протягом 45 робочих днів з моменту
надходження до уповноваженого державного
органу заяви від ініціатора створення.
Уповноважений державний орган в
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів

Висновки, обґрунтування

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

8. Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Включення індустріального
парку до Реєстру індустріальних парків або
відмова у включенні індустріального парку до
Реєстру індустріальних парків
1. Включення індустріального парку до
Реєстру індустріальних парків відбувається
протягом 45 робочих днів з моменту
надходження до уповноваженого державного
органу заяви від ініціатора створення.
Уповноважений державний орган у
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів
України, розглядає документи протягом 21
робочого дня з дня надходження документів
від ініціатора створення.
Уповноважений державний орган подає до
Кабінету Міністрів України проект рішення
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України, розглядає документи протягом 21
робочого дня з дня надходження документів
від ініціатора створення.
Уповноважений державний орган подає до
Кабінету Міністрів України проект рішення
про включення індустріального парку або
відмову у включенні індустріального парку до
Реєстру індустріальних парків.
2. При прийняті рішення про включення
індустріального
парку
до
Реєстру
індустріальних парків враховуються такі
критерії:
1)
доступність
трудових
ресурсів,
необхідних для розвитку індустріального
парку згідно з концепцією;
2) наявність та/або можливість залучення
ініціатором
створення
фінансових
та
матеріально-технічних ресурсів, необхідних
для розвитку індустріального парку згідно з
концепцією;
3) підтримка індустріального парку з боку
органів
місцевого
самоврядування
та
місцевих органів виконавчої влади;
4) очікувані результати функціонування
індустріального парку згідно з концепцією
передбачають
залучення
інвестицій,
створення нових робочих місць, експорт
продукції, залучення суб’єктів малого та
середнього підприємництва.
3. Рішення про відмову у включенні
індустріального
парку
у
Реєстр
індустріальних парків приймається у разі:
1) якщо земельна ділянка, використання
якої
планується
для
створення
та
функціонування індустріального парку, не
відповідає вимогам встановленим статтею 8
цього Закону;
2) відсутності підтримки індустріального
парку
з
боку
органів
місцевого
самоврядування
та
місцевих
органів
виконавчої влади;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

про включення індустріального парку до
Реєстру індустріальних парків або про
відмову у включенні індустріального парку до
Реєстру індустріальних парків.
2. При прийняті рішення про включення
індустріального
парку
до
Реєстру
індустріальних парків враховуються такі
критерії:
1)
доступність
трудових
ресурсів,
необхідних для розвитку індустріального
парку згідно з концепцією;
2) наявність та/або можливість залучення
ініціатором
створення
фінансових
та
матеріально-технічних ресурсів, необхідних
для розвитку індустріального парку згідно з
концепцією;
3) підтримка індустріального парку з боку
органів
місцевого
самоврядування
та
місцевих органів виконавчої влади;
4) очікувані результати функціонування
індустріального парку згідно з концепцією
передбачають
залучення
інвестицій,
створення нових робочих місць, експорт
продукції, залучення суб’єктів малого та
середнього підприємництва.
3. Рішення про відмову у включенні
індустріального
парку
до
Реєстру
індустріальних парків приймається у разі:
1) якщо земельна ділянка, використання
якої
планується
для
створення
та
функціонування індустріального парку, не
відповідає вимогам, встановленим статтею 8
цього Закону;
2) відсутності підтримки індустріального
парку
з
боку
органів
місцевого
самоврядування
та
місцевих
органів
виконавчої влади;
3) наявності на території індустріального
парку об'єктів виробничого призначення,
визначених частиною п'ятою статті 14 цього
Закону.
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3) наявності на території індустріального
парку об'єктів виробничого призначення
відповідно до вимог частини п'ятої статті 14
цього Закону.
Відмова у включенні індустріального
парку до Реєстру індустріальних парків не
обмежує можливість повторного звернення
ініціатора створення до уповноваженого
державного органу з питання включення
індустріального
парку
до
Реєстру
індустріальних парків.
4.
У
рішенні
про
включення
індустріального
парку
до
Реєстру
індустріальних парків зазначаються:
1) назва індустріального парку;
2) ініціатор створення індустріального
парку;
3) строк, на який створено індустріальний
парк;
4) місцезнаходження індустріального
парку.
5. Уповноважений державний орган
зобов’язаний протягом трьох робочих днів з
дня прийняття Кабінетом Міністрів України
рішення про включення індустріального
парку до Реєстру індустріальних парків
включити відповідний індустріальний парк до
Реєстру індустріальних парків, письмово
повідомити ініціатора створення, керуючу
компанію, відповідні місцеві державні
адміністрації
та
органи
місцевого
самоврядування,
а
також
розмістити
відповідну інформацію на своєму офіційному
веб-сайті. "
-65- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
«Розділ IV доповнити новою статтею 16-1
такого змісту:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відмова у включенні індустріального
парку до Реєстру індустріальних парків не
обмежує можливість повторного звернення
ініціатора створення до уповноваженого
державного органу з питанням включення
індустріального
парку
до
Реєстру
індустріальних парків.
4.
У
рішенні
про
включення
індустріального
парку
до
Реєстру
індустріальних парків зазначаються:
1) назва індустріального парку;
2) ініціатор створення індустріального
парку;
3) строк, на який створено індустріальний
парк;
4) місцезнаходження індустріального
парку.
5. Уповноважений державний орган
зобов’язаний протягом трьох робочих днів з
дня прийняття Кабінетом Міністрів України
рішення про включення індустріального
парку до Реєстру індустріальних парків
включити відповідний індустріальний парк до
Реєстру індустріальних парків, письмово
повідомити ініціатора створення, керуючу
компанію, відповідні місцеві державні
адміністрації
та
органи
місцевого
самоврядування,
а
також
розмістити
відповідну інформацію на своєму офіційному
веб-сайті".

Враховано частково

9. Доповнити статтею 161 такого змісту:
"Стаття 161. Виключення індустріального
парку з Реєстру індустріальних парків
1. Індустріальний парк виключається з
Реєстру індустріальних парків у разі:
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«Стаття 16-1. Виключення індустріального
парку з Реєстру індустріальних парків
1. Індустріальний парк за рішенням
уповноваженого
державного
органу
виключається із Реєстру індустріальних
парків у разі:
1) його ліквідації відповідно до частини
першої статті 37 цього Закону;
2)
неподання
уповноваженому
державному органу звітів про функціонування
індустріального парку протягом двох звітних
періодів поспіль;
3) неукладення договору про створення та
функціонування
індустріального
парку
протягом двох років з дня прийняття рішення
про його створення;
4) нездійснення у межах індустріального
парку
господарської
діяльності
його
учасниками протягом трьох років поспіль на
підставі
відомостей
зі
звітів
про
функціонування індустріального парку.
2.
Рішення
про
виключення
індустріального
парку
з
Реєстру
індустріальних
парків
уповноважений
державний орган розміщує на своєму
офіційному веб-сайті та письмово повідомляє
ініціатора створення не пізніше одного
робочого дня з дня прийняття такого рішення.
3. Виключення індустріального парку із
Реєстру індустріальних парків не є підставою
для його ліквідації.
4. Індустріальний парк, виключений з
Реєстру індустріальних парків, може бути
повторно включений до нього відповідно до
статті 15 цього Закону не раніше, ніж через 6
місяців після прийняття уповноваженим
державним органом рішення про виключення
такого індустріального парку з Реєстру
індустріальних парків, та лише один раз.».
-66- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) його ліквідації відповідно до частини
першої статті 37 цього Закону;
2)
неподання
уповноваженому
державному органу звітів про функціонування
індустріального парку протягом двох звітних
періодів поспіль;
3) неукладення договору про створення та
функціонування
індустріального
парку
протягом двох років з дня прийняття рішення
про його створення;
4) нездійснення у межах індустріального
парку господарської діяльності всіма його
учасниками протягом трьох років поспіль на
підставі
відомостей
із
звітів
про
функціонування індустріального парку;
5) невідповідності вимогам статей 71, 111 та
іншим вимогам цього Закону.
Уповноважений державний орган готує
проект
рішення
про
виключення
індустріального
парку
з
Реєстру
індустріальних парків та надсилає його до
Кабінету Міністрів України.
2. Уповноважений державний орган
зобов’язаний протягом трьох робочих днів з
дня прийняття Кабінетом Міністрів України
рішення про виключення індустріального
парку з Реєстру індустріальних парків
виключити такий індустріальний парк з
Реєстру індустріальних парків письмово
повідомити ініціатора створення, керуючу
компанію, відповідні місцеві державні
адміністрації
та
органи
місцевого
самоврядування,
а
також
розмістити
відповідну інформацію на своєму офіційному
веб-сайті.
3. Виключення індустріального парку з
Реєстру індустріальних парків не є підставою
для його ліквідації.
4. Індустріальний парк, виключений з
Реєстру індустріальних парків, може бути
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

9) Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
"Розділ IV доповнити новою статтею 16-1
такого змісту:
«Стаття
16-1.
Виключення
індустріального
парку
з
Реєстру
індустріальних парків
1. Індустріальний парк виключається із
Реєстру індустріальних парків у разі:
1) його ліквідації відповідно до частини
першої статті 37 цього Закону;
2)
неподання
уповноваженому
державному органу звітів про функціонування
індустріального парку протягом двох звітних
періодів поспіль;
3) неукладення договору про створення та
функціонування
індустріального
парку
протягом двох років з дня прийняття рішення
про його створення;
4) нездійснення у межах індустріального
парку господарської діяльності всіма його
учасниками протягом трьох років поспіль на
підставі
відомостей
зі
звітів
про
функціонування індустріального парку;
5) невідповідність вимогам статей 7-1, 111 та іншим вимогам цього Закону.
Уповноважений державний орган готує
проект
рішення
про
виключення
індустріального
парку
з
Реєстру
індустріальних парків та надсилає його до
Кабінету Міністрів України.
2. Уповноважений державний орган
зобов’язаний протягом трьох робочих днів з
дня прийняття Кабінетом Міністрів України
рішення про виключення індустріального
парку з Реєстру індустріальних парків,
виключити такий індустріальний парк з
Реєстру індустріальних парків, письмово
повідомити ініціатора створення, керуючу
компанію, відповідні місцеві державні
адміністрації
та
органи
місцевого

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

повторно включений до нього не раніш як
через 6 місяців після виключення такого
індустріального
парку
з
Реєстру
індустріальних парків".
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Висновки, обґрунтування

самоврядування,
а
також
розмістити
відповідну інформацію на своєму офіційному
веб-сайті.
3. Виключення індустріального парку із
Реєстру індустріальних парків не є підставою
для його ліквідації.
4. Індустріальний парк, виключений з
Реєстру індустріальних парків, може бути
повторно включений до нього не раніше, ніж
через 6 місяців після виключення такого
індустріального
парку
з
Реєстру
індустріальних парків."
-67- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано частково

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
«Пункт 7 частини першої статті 17
викласти в такій редакції:
«7) інформація про орієнтовні сумарні
обсяги споживання енергоресурсів, води
тощо, а також про необхідну інженернотранспортну інфраструктуру індустріального
парку;».
-68- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
"У частині першій статті 17:
пункт 4 викласти у такій редакції:
"4) місце розташування, розмір земельної
ділянки та об'єкти розміщені на ній, у тому
числі об'єкти виробничого призначення (у разі
наявності);";
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) інформація про орієнтовні сумарні
обсяги споживання енергоресурсів, води
тощо, а також про необхідну інженернотранспортну
інфраструктуру
та
план
забезпечення
відповідними
ресурсами
індустріального парку;".

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

10. Пункти 4 і 7 частини першої статті 17
викласти в такій редакції:
"4) місце розташування, розмір земельної
ділянки та об'єкти, розміщені на ній, у тому
числі об'єкти виробничого призначення (за
наявності)";
"7) інформація про орієнтовні сумарні
обсяги споживання енергоресурсів, води
тощо, а також про необхідну інженернотранспортну
інфраструктуру
та
план
забезпечення
відповідними
ресурсами
індустріального парку".

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку
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38

4) Частину третю статті 18 викласти в такій
редакції:

39

«3.
Якщо
ініціатор
створення
є
користувачем земельної ділянки, у тому числі
на правах оренди, керуюча компанія такого
парку визначається ним самостійно з
повідомленням про це відповідного органу
державної
влади,
органу
місцевого
самоврядування чи орендодавця не пізніше
трьох робочих днів.»;

Пропозиції та поправки до проекту

-69- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Пункт 4 розділу I виключити.
-70- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)

Відхилено

Частину 4 розділу І законопроекту
виключити;
-71- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 4) розділу І законопроекту
виключити;
-72- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
«3.
Якщо
ініціатор
створення
є
користувачем земельної ділянки, у тому числі
на правах оренди, керуюча компанія такого
парку визначається ним самостійно з
повідомленням про це відповідного органу
державної
влади,
органу
місцевого
самоврядування та орендодавця не пізніше
трьох робочих днів.»;
-73- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

11. Частину третю статті 18 викласти в
такій редакції:

"3. Якщо ініціатор створення є орендарем
земельної ділянки, керуюча компанія такого
парку визначається ним самостійно з
письмовим
повідомленням
про
це
відповідного органу державної влади, органу
місцевого самоврядування та орендодавця не
пізніше трьох робочих днів".

Враховано редакційно

«3.
Якщо
ініціатор
створення
є
користувачем земельної ділянки на правах
власності або оренди, керуюча компанія
такого парку визначається ним самостійно з
повідомленням про це відповідного органу
державної
влади,
органу
місцевого
самоврядування чи орендодавця не пізніше
трьох робочих днів.»;
-74- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

у абзаці 2 пункту 4) Розділу І проекту,
після слів "самостійно з" додати слово
"письмовим"
-75- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

Частину третю статті 18 викласти в такій
редакції:
«Якщо ініціатор створення є користувачем
земельної ділянки, у тому числі на правах
оренди, керуюча компанія такого парку
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визначається ним самостійно з повідомленням
про це користувача земельної ділянки, у тому
числі на правах оренди, не пізніше трьох
робочих днів, якщо це не суперечить договору
оренди такої земельної ділянки.»
(Відповідно до статті 4 Закону України
«Про оренду землі» орендодавцями земельних
ділянок є громадяни та юридичні особи,
органи місцевого самоврядування та органи
державної влади, які розпоряджаються
земельними
ділянками
відповідно
до
повноважень,
визначених
Земельним
Кодексом України.)
-76- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
У частині третій статті 18 Закону України
«Про
індустріальні
парки»
слова
«відповідного органу державної влади, органу
місцевого самоврядування чи орендодавця»
замінити
словами
«орендодавця
та
уповноваженого державного органу».
-77- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д. Кабаченко В.
В. (р.к. №184)
У частині 3 статті 18 слова «є
користувачем земельної ділянки, у тому числі
на правах оренди» замінити словами: «є
орендарем земельної ділянки» (виключається
можливість
включення
до
складу
індустріального парку земельних ділянок, які
є об’єктами суперфіцію або емфітевзису).
-78- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

40

Частину 3 статті 18 Закону України «Про
індустріальні парки» викласти в наступній
редакції " Якщо ініціатор створення є
користувачем земельної ділянки, у тому числі
на правах оренди, керуюча компанія такого
парку визначається ним самостійно з
повідомленням
про
це
відповідного
орендодавця не пізніше трьох робочих днів. ".
-79- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Відхилено

Відхилено
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41

42

5) Частину першу статті 24 викласти в
такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

У частині п’ятій статті 18 Закону України
«Про
індустріальні
парки»
слова
«підключення
та
приєднання
до
електромереж» замінити словами «послуги з
підключення електроустановок замовника до
системи передачі та системи розподілу, яка
надається оператором системи передачі або
оператором системи розподілу відповідно до
договору про приєднання.».
-80- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Пуртова
А. А. (р.к. №422), Н.д. Марчук І. П. (р.к.
№394), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
«Частину четверту статті 21 викласти в
такій редакції:
«4. Форма типового договору про
створення та функціонування індустріального
парку затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну інвестиційну політику.».
-81- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Пункт 5 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«5) Частини першу та другу статті 24
викласти в такій редакції:
«1. Юридична особа набуває статусу
керуючої компанії з дня укладення договору
про
створення
та
функціонування
індустріального парку, про що ініціатор
створення зобов’язаний протягом трьох
робочих
днів
письмово
повідомити
уповноважений державний орган.
Інформацію про набуття юридичною
особою
статусу
керуючої
компанії
індустріального парку, включеного до Реєстру
індустріальних
парків,
уповноважений
державний орган вносить до Реєстру

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

12. Частину четверту статті 21 викласти в
такій редакції:
"4. Форма типового договору про
створення та функціонування індустріального
парку затверджується центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну інвестиційну політику".

Враховано

13. Текст статті 24 викласти в такій
редакції:
"1. Юридична особа набуває статусу
керуючої компанії з дня укладення договору
про
створення
та
функціонування
індустріального парку, про що ініціатор
створення зобов’язаний протягом трьох
робочих
днів
письмово
повідомити
уповноважений державний орган.
Інформацію про набуття юридичною
особою
статусу
керуючої
компанії
індустріального парку, включеного до Реєстру
індустріальних
парків,
уповноважений
державний орган вносить до Реєстру
індустріальних парків та розміщує на своєму
офіційному веб-сайті не пізніше трьох
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індустріальних парків та розміщує на своєму
офіційному веб-сайті не пізніше трьох
робочих днів з дня надходження такого
повідомлення від ініціатора створення.
2. Юридична особа втрачає статус
керуючої компанії з дня припинення договору
про
створення
та
функціонування
індустріального парку, про що ініціатор
створення зобов’язаний протягом того самого
дня повідомити уповноважений державний
орган. Інформацію про втрату юридичною
особою
статусу
керуючої
компанії
індустріального парку, включеного до Реєстру
індустріальних
парків,
уповноважений
державний орган вносить до Реєстру
індустріальних парків та розміщує на своєму
офіційному веб-сайті не пізніше одного
робочого дня з дня надходження такого
повідомлення від ініціатора створення.».
-82- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д. Кабаченко В.
В. (р.к. №184)
Зміни до частини 1 статті 24 виключити як
такі, що фактично скасовують процедуру
реєстрації нової керуючої компанії замість
старої.
-83- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

43

«1. Юридична особа набуває статусу
керуючої компанії з дня укладення договору
про
створення
та
функціонування
індустріального парку. Ініціатор створення
зобов’язаний протягом трьох робочих днів
письмово
повідомити
уповноважений
державний орган про набуття юридичною
особою статусу керуючої компанії.

Пункт 5) розділу І законопроекту
виключити;
-84- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

робочих днів з дня надходження такого
повідомлення від ініціатора створення.
2. Юридична особа втрачає статус
керуючої компанії з дня припинення договору
про
створення
та
функціонування
індустріального парку, про що ініціатор
створення зобов’язаний протягом того самого
дня повідомити уповноважений державний
орган. Інформацію про втрату юридичною
особою
статусу
керуючої
компанії
індустріального парку, включеного до Реєстру
індустріальних
парків,
уповноважений
державний орган вносить до Реєстру
індустріальних парків та розміщує на своєму
офіційному веб-сайті не пізніше одного
робочого дня з дня надходження такого
повідомлення від ініціатора створення".
Відхилено

Відхилено

Враховано частково

Абзац другий пункту 5 розділу I викласти
у такій редакції:
«1. Юридична особа набуває статусу
керуючої компанії з дня укладення договору
про
створення
та
функціонування
індустріального парку. Ініціатор створення
зобов’язаний протягом трьох робочих днів
письмово
повідомити
уповноважений
державний орган про набуття юридичною
особою статусу керуючої компанії. Якщо
індустріальний парк включений до Реєстру
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44

45

Редакція, прийнята в першому читанні

Уповноважений
державний
орган
зобов’язаний протягом трьох робочих днів з
дня надходження від ініціатора створення
відповідного
повідомлення
включити
інформацію про керуючу компанію до
Реєстру індустріальних парків».;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

індустріальних
парків,
уповноважений
державний орган зобов’язаний протягом
трьох робочих днів письмово повідомити про
набуття юридичною особою статусу керуючої
компанії центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну митну політику,
та відповідні місцеві державні адміністрації.».
-85- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Враховано редакційно

«1. Юридична особа набуває статусу
керуючої компанії з дня укладення договору
про
створення
та
функціонування
індустріального парку. Ініціатор створення
зобов’язаний протягом трьох робочих днів
письмово повідомити про це відповідний
орган державної влади. орган місцевого
самоврядування чи орендодавця.
-86- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Відхилено

Уповноважений
державний
орган
зобов’язаний протягом трьох робочих днів з
дня надходження від ініціатора створення
відповідного
повідомлення
включити
інформацію про керуючу компанію до
Реєстру індустріальних парків у випадку
відповідності всім вимогам цього закону та
діючому законодавству».;
-87- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
Якщо індустріальний парк включений
до
Реєстру
індустріальних
парків,
уповноважений
державний
орган
зобов’язаний протягом трьох робочих днів
письмово
повідомити
про
набуття
юридичною особою статусу керуючої
компанії центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну митну

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

14. У статті 25:
1) у частині першій:
у пункті 4 слово "щокварталу" замінити
словом "щопівроку";
пункт 9 викласти в такій редакції:
"9) передавати керуючій компанії або
учасникам в оренду (суборенду), відчужувати
об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна
у межах індустріального парку";
2) у пункті 7 частини другої слово
"щокварталу" замінити словом "щопівроку".
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політику, та відповідні місцеві державні
адміністрації."
-88- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д. Піпа Н.
Р. (р.к. №316)
Після пункту 5 Розділу І проекту додати
пункт 5-1 наступного змісту:
"5-1) Пункт дев'ятий частини першої статті
25 викласти в такій редакції:
"9) передавати керуючій компанії або
учасникам в оренду (суборенду), відчужувати
об’єкти (частини об’єктів) нерухомого майна
у межах індустріального парку."
-89- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

46

6) Пункт 21 частини першої статті 26
викласти в такій редакції:

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
"У тексті статей 25 та 26 слово
"щокварталу" замінити словом "щопівроку"
-90- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162), Н.д.
Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д. Кабаченко В.
В. (р.к. №184)
Зміни до пункту 2-1 частини 1 статті 26
виключити як такі, що наділяють керуючу
компанію
невластивими
функціями
орендодавця рухомого майна.
-91- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)
Пункт 6)
виключити;

47

«21) передавати учасникам в оренду
(суборенду) рухоме та нерухоме майно для
використання у межах індустріального парку,
відповідно до законодавства.»;

48

7) Частини першу та другу статті 27

розділу

І

Висновки, обґрунтування

Враховано

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку
Відхилено

Відхилено

законопроекту

-92- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д. Піпа Н.
Р. (р.к. №316)
"2-1) передавати учасникам в оренду
(суборенду), відчужувати рухоме та нерухоме
майно
для
використання
у
межах
індустріального
парку,
відповідно
до
законодавства.";
-93- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

15. У статті 26:
1) у частині першій:
пункт 21 викласти в такій редакції:
"21) передавати учасникам в оренду
(суборенду), відчужувати рухоме та нерухоме
майно
для
використання
у
межах
індустріального
парку
відповідно
до
законодавства";
у пункті 8 слово "щокварталу" замінити
словом "щопівроку";
2) у пункті 9 частини другої слово
"щокварталу" замінити словом "щопівроку".

Враховано

Відхилено

6. Частини першу та другу статті 27
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викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці першому пункту 7 розділу I слова
«та другу» виключити.
-94- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Пуртова
А. А. (р.к. №422), Н.д. Марчук І. П. (р.к.
№394), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Пункт 7 Розділ І законопроекту викласти в
такій редакції:
«7) Частини першу та другу статті 27
викласти в такій редакції:
«1. Уповноважений державний орган:
1) щокварталу отримує від керуючої
компанії звіти про результати функціонування
індустріального парку;
2) звертається до органів державної влади,
підприємств, установ та організацій щодо
вирішення питань, пов’язаних із створенням
та функціонуванням індустріальних парків;
3) забезпечує сприятливі умови для
створення та функціонування індустріальних
парків;
4) веде Реєстр індустріальних парків;
5) здійснює моніторинг функціонування
індустріальних парків;
6)
забезпечує
інформаційну
та
консультаційну
підтримку
ініціаторів
створення і керуючих компаній та в інший
спосіб сприяє залученню учасників;
7) забезпечує доступ до публічної
інформації,
пов’язаної
з
діяльністю
індустріальних парків;
8) інформує центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну інвестиційну політику, центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику, та відповідні місцеві
державні адміністрації про ініціаторів
створення, керуючі компанії та учасників

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

викласти в такій редакції:
"1. Уповноважений державний орган:
1) щопівроку отримує від керуючої
компанії та оприлюднює на своєму
офіційному веб-сайті звіти про результати
функціонування індустріального парку в
порядку та за формою, затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
інвестиційну політику;
2) звертається до органів державної влади,
підприємств, установ та організацій щодо
вирішення питань, пов’язаних із створенням
та функціонуванням індустріальних парків;
3) забезпечує сприятливі умови для
створення та функціонування індустріальних
парків;
4) веде Реєстр індустріальних парків;
5) здійснює моніторинг функціонування
індустріальних парків, розробляє Стратегію
розвитку індустріальних парків;
6)
забезпечує
інформаційну
та
консультаційну
підтримку
ініціаторів
створення і керуючих компаній та в інший
спосіб сприяє залученню учасників;
7) забезпечує доступ до публічної
інформації,
пов’язаної
з
діяльністю
індустріальних
парків,
та
забезпечує
інформаційну
підтримку
потенційних
учасників з питань, що належать до його
компетенції;
8) інформує центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну інвестиційну політику, центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику, відповідні місцеві державні
адміністрації
та
органи
місцевого
самоврядування про ініціаторів створення,
керуючі компанії та учасників індустріальних
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індустріальних
парків
у
випадках,
передбачених цим Законом;
9)
забезпечує
надання
керуючим
компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам
господарювання та учасникам індустріальних
парків за рахунок коштів, передбачених
Державним
бюджетом
України
на
відповідний рік, безвідсоткових кредитів
(позик)
та/або
часткової
компенсації
відсоткової ставки за кредитами (позиками),
цільового фінансування на безповоротній
основі для облаштування індустріальних
парків, здійснює компенсацію витрат на
підключення та приєднання до інженерних
мереж у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
10) забезпечує надання учасникам
індустріальних парків за рахунок коштів,
передбачених Державним бюджетом України
на відповідний рік, безвідсоткових кредитів
(позик)
та/або
часткової
компенсації
відсоткової ставки за кредитами (позиками),
цільового фінансування на безповоротній
основі
для
здійснення
господарської
діяльності у межах індустріального парку у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;
11) за рахунок коштів, передбачених
законом про Державний бюджет України на
відповідний рік, забезпечує організацію
будівництва,
реконструкції,
ремонту
інженерно транспортної-інфраструктури для
створення та функціонування індустріальних
парків, а також організацію облаштування
індустріальних
парків,
у
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
12) розробляє роз’яснення та рекомендації
щодо дотримання керуючими компаніями,
учасниками
індустріальних
парків
законодавства України;
13) здійснює аналіз та узагальнення
міжнародного досвіду в сфері забезпечення

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

парків у випадках, передбачених цим
Законом;
9)
забезпечує
надання
керуючим
компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам
господарювання індустріальних парків за
рахунок коштів, передбачених державним
бюджетом, повної або часткової компенсації
відсоткової ставки за кредитами (позиками),
коштів на безповоротній основі для
облаштування
індустріальних
парків,
забезпечує надання компенсації витрат на
підключення та приєднання до інженерних
мереж у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
10) забезпечує надання учасникам
індустріальних парків за рахунок коштів,
передбачених державним бюджетом, повної
або часткової компенсації відсоткової ставки
за кредитами (позиками), коштів на
безповоротній
основі
для
здійснення
господарської
діяльності
у
межах
індустріального
парку
в
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
11) за рахунок коштів, передбачених
законом про Державний бюджет України,
забезпечує
фінансування
будівництва,
реконструкції,
ремонту
інженернотранспортної інфраструктури для створення
та функціонування індустріальних парків, а
також облаштування індустріальних парків у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
12) здійснює аналіз та узагальнення
міжнародного досвіду у сфері забезпечення
функціонування індустріальних парків та
залучення інвестицій;
13) забезпечує до 1 квітня поточного року
оприлюднення на своєму офіційному вебсайті узагальненої та в розрізі окремих
індустріальних парків інформації про стан їх
функціонування.
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функціонування індустріальних парків та
залучення інвестицій;
14) здійснює моніторинг діяльності
індустріальних парків, розробляє план їх
розташування та вносить зміни до нього.
15) забезпечує щороку до 20 лютого
оприлюднення на своєму офіційному вебсайті узагальненої та в розрізі окремих
індустріальних парків інформації про стан їх
функціонування;
2. Уповноважений державний орган
здійснює
також
інші
повноваження,
передбачені
законом.
Уповноважений
державний орган має право визначати
консультативно-дорадчі
органи
та/або
залучати
в
установленому
порядку
підприємства, установи, організації для
здійснення підтримки ініціаторів створення,
керуючих
компаній
та
учасників
індустріальних парків за такими напрямами:
−
розробка
короткострокових
та
довгострокових
планів
розвитку
індустріальних парків;
−
забезпечення
налагодження
співробітництва
з
міжнародними
фінансовими організаціями, урядовими та
неурядовими організаціями іноземних держав
з питань залучення фінансових ресурсів для
реалізації
індустріальними
парками
інноваційних та інвестиційних проектів;
−
сприяння
ініціаторам
створення
індустріальних парків та керуючим компаніям
в
залучені
потенційних
учасників
індустріальних парків;
−
надання
ініціаторам
створення
індустріальних парків, керуючим компаніям,
учасникам
індустріальних
парків
консультаційної підтримки в сфері розробки
бізнес-плану
та
залучення
джерел
фінансування;
−сприяння в організації проведення
наукових, науково-практичних конференцій,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. Уповноважений державний орган
здійснює
також
інші
повноваження,
передбачені законом.
Уповноважений державний орган має
право утворювати постійні або тимчасові
консультативні, дорадчі та інші допоміжні
органи та/або залучати в установленому
порядку підприємства, установи, організації
для
здійснення
підтримки
ініціаторів
створення, керуючих компаній та учасників
індустріальних парків за такими напрямами:
1)
розробка
короткострокових
та
довгострокових
планів
розвитку
індустріальних парків;
2)
забезпечення
налагодження
співробітництва
з
міжнародними
фінансовими організаціями, урядовими та
неурядовими організаціями іноземних держав
з питань залучення фінансових ресурсів для
реалізації
індустріальними
парками
інноваційних та інвестиційних проектів;
3) сприяння у розробці (внесенні змін до)
концепції індустріального парку;
4) сприяння ініціаторам створення
індустріальних парків та керуючим компаніям
у
залученні
потенційних
учасників
індустріальних парків;
5)
надання
ініціаторам
створення
індустріальних парків, керуючим компаніям,
учасникам
індустріальних
парків
консультаційної підтримки у сфері розробки
бізнес-плану
та
залучення
джерел
фінансування;
6) сприяння в організації проведення
наукових, науково-практичних конференцій,
освітньо-інформаційних заходів (виставок,
семінарів)
щодо
питань
діяльності
індустріальних парків;
7) сприяння в реалізації інших заходів,
передбачених
Стратегією
розвитку
індустріальних парків".
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освітньо-інформаційних заходів (виставок,
семінарів)
щодо
питань
діяльності
індустріальних парків.»
-95- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Частину 7 розділу І законопроекту
викласти в такій редакції:
«Частини першу та другу статті 27
викласти в такій редакції:
“1. Уповноважений державний орган:
1) щокварталу отримує від керуючої
компанії звіти про результати функціонування
індустріального парку;
2) звертається до органів державної влади,
підприємств, установ та організацій щодо
вирішення питань, пов’язаних із створенням
та функціонуванням індустріальних парків;
3) забезпечує сприятливі умови для
створення та функціонування індустріальних
парків;
4) веде Реєстр індустріальних парків;
5) здійснює моніторинг функціонування
індустріальних парків;
6)
забезпечує
інформаційну
та
консультаційну
підтримку
ініціаторів
створення і керуючих компаній та в інший
спосіб сприяє залученню учасників;
7) забезпечує доступ до публічної
інформації,
пов’язаної
з
діяльністю
індустріальних парків;
8) інформує центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну митну політику,
та відповідні місцеві державні адміністрації
про ініціаторів створення, керуючі компанії та
учасників індустріальних парків у випадках,
передбачених цим Законом;
9)
забезпечує
надання
керуючим
компаніям та ініціаторам створення суб’єктам господарювання за рахунок коштів,
передбачених Державним бюджетом України
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

на відповідний рік, безвідсоткових кредитів
(позик),
цільового
фінансування
на
безповоротній основі для облаштування
індустріальних парків;
10) здійснює аналіз та узагальнення
міжнародного досвіду в сфері забезпечення
функціонування індустріальних парків та
залучення інвестицій;
11) розробляє схему розташування
існуючих та перспективних індустріальних
парків, вносить зміни до неї.
2. Уповноважений державний орган
здійснює
також
інші
повноваження,
передбачені
законом.
Уповноважений
державний орган має право створювати
консультативно-дорадчі
органи
для
здійснення підтримки ініціаторів створення,
керуючих
компаній
та
учасників
індустріальних парків за такими напрямами:
−
розробка
короткострокових
та
довгострокових
планів
розвитку
індустріальних парків;
−
забезпечення
налагодження
співробітництва
з
міжнародними
фінансовими організаціями, урядовими та
неурядовими організаціями іноземних держав
з питань залучення фінансових ресурсів для
реалізації
індустріальними
парками
інноваційних та інвестиційних проектів;
− сприяння ініціаторам створення
індустріальних парків та керуючим компаніям
в
залучені
потенційних
учасників
індустріальних парків;
−
надання
ініціаторам
створення
індустріальних парків, керуючим компаніям,
учасникам
індустріальних
парків
консультаційної підтримки в сфері розробки
бізнес-плану
та
залучення
джерел
фінансування;
−сприяння в організації проведення
наукових, науково-практичних конференцій,
освітньо-інформаційних заходів (виставок,
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Пропозиції та поправки до проекту

семінарів)
щодо
питань
діяльності
індустріальних парків.»
-96- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 7) розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
«4) у статті 27:
у частині першій:
пункт 10) виключити;
пункт 12) викласти у такій редакції:
«12) здійснює моніторинг діяльності
індустріальних парків, формує перелік
потенційних територій для розташування
індустріальних
парків
враховуючи
особливості передбачені статтею 36.»;
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Уповноважений державний орган
здійснює
також
інші
повноваження,
передбачені законом.
Уповноважений державний орган має
право визначати консультативно-дорадчі
органи для здійснення підтримки ініціаторів
створення, керуючих компаній та учасників
індустріальних парків за такими напрямами:
−
розробка
короткострокових
та
довгострокових
планів
розвитку
індустріальних парків; в тому числі
визначення території та галузей у яких може
надаватись державна підтримка відповідно до
статті 36 цього Закону;
−
забезпечення
налагодження
співробітництва
з
міжнародними
фінансовими організаціями, урядовими та
неурядовими організаціями іноземних держав
з питань залучення фінансових ресурсів для
реалізації
індустріальними
парками
інноваційних та інвестиційних проектів;
− сприяння ініціаторам створення
індустріальних парків та керуючим компаніям
в
залучені
потенційних
учасників
індустріальних парків;
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Пропозиції та поправки до проекту

−
надання
ініціаторам
створення
індустріальних парків, керуючим компаніям,
учасникам
індустріальних
парків
консультаційної підтримки в сфері розробки
бізнес-плану
та
залучення
джерел
фінансування;
−сприяння в організації проведення
наукових, науково-практичних конференцій,
освітньо-інформаційних заходів (виставок,
семінарів)
щодо
питань
діяльності
індустріальних парків.»;
-97- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Пункт 7 Розділ І законопроекту викласти в
такій редакції:
"Частини першу та другу статті 27
викласти в такій редакції:
«1. Уповноважений державний орган:
1) щопівроку отримує від керуючої
компанії та оприлюднює звіти про результати
функціонування індустріального парку у
порядку та за формою, затвердженою
центральним органом виконавчої влади, що
формує та реалізує державну інвестиційну
політику;
2) звертається до органів державної влади,
підприємств, установ та організацій щодо
вирішення питань, пов’язаних із створенням
та функціонуванням індустріальних парків;
3) забезпечує сприятливі умови для
створення та функціонування індустріальних
парків;
4) веде Реєстр індустріальних парків;
5) здійснює моніторинг функціонування
індустріальних парків, розробляє Стратегію
розвитку індустріальних парків;
6)
забезпечує
інформаційну
та
консультаційну
підтримку
ініціаторів
створення і керуючих компаній та в інший
спосіб сприяє залученню учасників;
7) забезпечує доступ до публічної
інформації,
пов’язаної
з
діяльністю

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

індустріальних
парків
та
забезпечує
інформаційну
підтримку
потенційних
учасників з питань, що належать до його
компетенції;
8) інформує центральний орган виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну інвестиційну політику, центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику, відповідні місцеві державні
адміністрації
та
органи
місцевого
самоврядування про ініціаторів створення,
керуючі компанії та учасників індустріальних
парків у випадках, передбачених цим
Законом;
9)
забезпечує
надання
керуючим
компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам
господарювання індустріальних парків за
рахунок коштів, передбачених Державним
бюджетом України, повної або часткової
компенсації відсоткової ставки за кредитами
(позиками), коштів на безповоротній основі
для облаштування індустріальних парків,
забезпечує надання компенсації витрат на
підключення та приєднання до інженерних
мереж у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
10) забезпечує надання учасникам
індустріальних парків за рахунок коштів,
передбачених Державним бюджетом України,
повної або часткової компенсації відсоткової
ставки за кредитами (позиками), коштів на
безповоротній
основі
для
здійснення
господарської
діяльності
у
межах
індустріального
парку
у
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
11) за рахунок коштів, передбачених
законом про Державний бюджет України,
забезпечує
фінансування
будівництва,
реконструкції,
ремонту
інженернотранспортної інфраструктури для створення
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

та функціонування індустріальних парків, а
також облаштування індустріальних парків, у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
12) здійснює аналіз та узагальнення
міжнародного досвіду в сфері забезпечення
функціонування індустріальних парків та
залучення інвестицій;
13) забезпечує щороку до 1 квітня
оприлюднення на своєму офіційному вебсайті узагальненої та в розрізі окремих
індустріальних парків інформації про стан їх
функціонування.
2. Уповноважений державний орган
здійснює
також
інші
повноваження,
передбачені законом.
Уповноважений державний орган має
право утворювати постійні або тимчасові
консультативні, дорадчі та інші допоміжні
органи та/або залучати в установленому
порядку підприємства, установи, організації
для
здійснення
підтримки
ініціаторів
створення, керуючих компаній та учасників
індустріальних парків за такими напрямами:
−
розробка
короткострокових
та
довгострокових
планів
розвитку
індустріальних парків;
−
забезпечення
налагодження
співробітництва
з
міжнародними
фінансовими організаціями, урядовими та
неурядовими організаціями іноземних держав
з питань залучення фінансових ресурсів для
реалізації
індустріальними
парками
інноваційних та інвестиційних проектів;
− сприяння у розробці (внесенні змін до)
концепції індустріального парку;
− сприяння ініціаторам створення
індустріальних парків та керуючим компаніям
в
залучені
потенційних
учасників
індустріальних парків;
−
надання
ініціаторам
створення
індустріальних парків, керуючим компаніям,
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

учасникам
індустріальних
парків
консультаційної підтримки в сфері розробки
бізнес-плану
та
залучення
джерел
фінансування;
− сприяння в організації проведення
наукових, науково-практичних конференцій,
освітньо-інформаційних заходів (виставок,
семінарів)
щодо
питань
діяльності
індустріальних парків;
− сприяння в реалізації інших заходів,
передбачених
Стратегією
розвитку
індустріальних парків.»
49
50

«1. Уповноважений державний орган:
1) щокварталу отримує від керуючої
компанії звіти про результати функціонування
індустріального парку;

-98- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299), Н.д.
Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д. Лубінець
Д. В. (р.к. №267)
Пункт 1 частини першої статті 26 після слів
"функціонування індустріального парку"
доповнити словами " в тому числі щодо
об’ємів
виробленої
на
території
індустріального парку продукції кожного з
учасників;".
Обґрунтування
: Запропонована правкою інформація є
необіжною для коректного вирахування
відсотку експорту продукції за новелою статті
36 цього Закону)
-99- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Відхилено

Враховано редакційно

1) щокварталу отримує та оприлюднює від
керуючої компанії звіти про результати
функціонування індустріального парку;
51

2) звертається до органів державної влади,
підприємств, установ та організацій щодо
вирішення питань, пов’язаних із створенням
та функціонуванням індустріальних парків;
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52

3) забезпечує сприятливі умови для
створення та функціонування індустріальних
парків;
4) веде Реєстр індустріальних парків;

53
54

5) здійснює моніторинг функціонування
індустріальних парків;

Пропозиції та поправки до проекту

-100- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
5) здійснює моніторинг функціонування
індустріальних парків, розробляє план їх
розташування та вносить зміни до нього;
-101- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

В
п.5)
після
слів
"моніторинг
функціонування" додати слова "та у
визначеному Кабінетом Міністрів України
порядку оцінку ефективності"
55

56

57

6)
забезпечує
інформаційну
та
консультаційну
підтримку
ініціаторів
створення і керуючих компаній та в інший
спосіб сприяє залученню учасників;
7) забезпечує доступ до публічної
інформації,
пов’язаної
з
діяльністю
індустріальних парків;

-102- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299), Н.д.
Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д. Лубінець
Д. В. (р.к. №267)
Пункт 7 частини першої статті 26 після слів
"діяльністю
індустріальних
парків"
доповнити
словами
"та
забезпечує
інформаційну
підтримку
потенційних
учасників з питань, що належать до його
компетенції;".
Обґрунтування: Ця правка корелюється з
попереднім пунктом 7 в частині «залучення
учасників» та не допускає дискримінації у
частині підтримки лише ініціаторів створення
та керуючих компаній.

Враховано

8) інформує центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну митну політику,
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58

59

60

61

Редакція, прийнята в першому читанні

та відповідні місцеві державні адміністрації
про ініціаторів створення, керуючі компанії та
учасників індустріальних парків у випадках,
передбачених цим Законом;
9)
забезпечує
надання
керуючим
компаніям та ініціаторам створення суб’єктам господарювання за рахунок коштів,
передбачених Державним бюджетом України
на відповідний рік, безвідсоткових кредитів
(позик),
цільового
фінансування
на
безповоротній основі для облаштування
індустріальних парків;
10) розробляє роз’яснення та рекомендації
щодо дотримання керуючими компаніями,
учасниками
індустріальних
парків
законодавства України;

11) здійснює аналіз та узагальнення
міжнародного досвіду в сфері забезпечення
функціонування індустріальних парків та
залучення інвестицій;
12) здійснює моніторинг діяльності
індустріальних парків, розробляє план їх
розташування та вносить зміни до нього.

Пропозиції та поправки до проекту

-103- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац дванадцятий пункту 7 розділу I
виключити.
-104- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
виключити

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

-105- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

Враховано

Підпункт 10 частини 1 статті 27 Закону
України «Про індустріальні парки» видалити.
-106- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

Відхилено

Підпункт 11 частини 1 статті 27 Закону
України «Про індустріальні парки» видалити.
-107- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац чотирнадцятий пункту 7 розділу I
виключити.
-108- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
виключити
-109- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Пункт 12 частини 1 статті 27 слова «та
вносить зміни до нього» замінити словами:
«та за ініціативою керуючої компанії або

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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більшості учасників індустріального парку
вносить зміни до нього».
-110- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

Відхилено

62

Підпункт 12 частини 1 статті 27 Закону
України «Про індустріальні парки» видалити.
-111- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

63

Пункт 7 розділу І законопроекту після
підпункту 12 доповнити новим абзацом
такого змісту:
13) сприяти першочерговому створенню
індустріальних парків у вугледобувних
регіонах України.
-112- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятнадцятий пункту 7 розділу I
виключити.
-113- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

2. Уповноважений державний орган
здійснює
також
інші
повноваження,
передбачені законом.

Зміни до частини 2 статті 27 Закону «Про
індустріальні парки» виключити.
-114- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Зміни до частини 2 статті 27 виключити.
64

Уповноважений державний орган має
право визначати консультативно-дорадчі
органи для здійснення підтримки ініціаторів
створення, керуючих компаній та учасників
індустріальних парків за такими напрямами:

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

-115- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац шістнадцятий пункту 7 розділу I
виключити.
-116- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

У пункті 7 Розділу І абзаци шістнадцятий –
двадцять перший виключити.
Обґрунтування: Відповідно до статті 1
Закону України «Про індустріальні парки»
уповноважений
державний
орган
центральний орган виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію
державної інвестиційної політики. Згідно зі
статтею 14 Закону України «Про центральні
органи виконавчої влади» для розгляду
наукових рекомендацій та проведення
фахових консультацій з основних питань
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Пропозиції та поправки до проекту
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діяльності
у
міністерстві
можуть
утворюватися
постійні
або
тимчасові
консультативні, дорадчі та інші допоміжні
органи. Аналогічні норми містяться у статті
22 вказаного Закону, щодо повноважень
керівників інших центральних органів
виконавчої влади. У вказаних статтях
визначено, зокрема, наступне. «Рішення про
утворення чи ліквідацію колегії, інших
постійних або тимчасових консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів
приймає міністр. Кількісний та персональний
склад колегії, інших консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів і
положення про них затверджує міністр. Для
розгляду
наукових
рекомендацій
та
проведення фахових консультацій з основних
питань діяльності у міністерстві можуть
утворюватися інші постійні або тимчасові
консультативні, дорадчі та інші допоміжні
органи.». З огляду на вказане, деталізація
положень щодо діяльності консультативнодорадчих
органів
та
визначення
їх
повноважень законом не відповідає правовій
природі вказаних органів, та обмежує
повноваження керівника центрального органу
виконавчої влади.
-117- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано редакційно

Абзац другий частини другої статті 27
викласти в такій редакції:
«2. Уповноважений державний орган
здійснює
також
інші
повноваження,
передбачені
законом.
Уповноважений
державний орган визначає консультативнодорадчі органи для здійснення підтримки
ініціаторів створення, керуючих компаній та
учасників індустріальних парків за такими
напрямами:»
-118- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

У частині 2 статті 27 Закону України «Про
індустріальні парки» слова " має право "
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−
розробка
короткострокових
та
довгострокових
планів
розвитку
індустріальних парків;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

видалити та викласти в наступній редакції: "
Уповноважений державний орган визначає
консультативно-дорадчі
органи
для
здійснення підтримки ініціаторів створення,
керуючих
компаній
та
учасників
індустріальних парків за такими напрямами ".
-119- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 7 розділу I
виключити.
-120- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виключити
66

67

−
забезпечення
налагодження
співробітництва
з
міжнародними
фінансовими організаціями, урядовими та
неурядовими організаціями іноземних держав
з питань залучення фінансових ресурсів для
реалізації
індустріальними
парками
інноваційних та інвестиційних проектів;

-121- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299), Н.д.
Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д. Лубінець
Д. В. (р.к. №267)
Частину другу статті 27 після абзацу
третього доповнити доповнити новим абзацом
такого змісту "сприяння у розробці (внесенні
змін до) концепції індустріального парку;".
Обґрунтування: Оскільки ініціатором
створення може виступати орган місцевого
самоврядування, який може не мати належних
фахівців або ресурсів для розробки якісної
концепції індустріального парку та з метою
уникнення продовження усталеної практики
існуючих «пустих» концепцій, де у концепції
ставлять абстрактні цілі (покращення
благополуччя і т.п.) доцільно передбачити
можливість фахової підтримки з боку
центральної влади.
-122- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

Відхилено

Абзац вісімнадцятий пункту 7 розділу I
виключити.
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68

−
сприяння
ініціаторам
створення
індустріальних парків та керуючим компаніям
в
залучені
потенційних
учасників
індустріальних парків;
−
надання
ініціаторам
створення
індустріальних парків, керуючим компаніям,
учасникам
індустріальних
парків
консультаційної підтримки в сфері розробки
бізнес-плану
та
залучення
джерел
фінансування;
−сприяння в організації проведення
наукових, науково-практичних конференцій,
освітньо-інформаційних заходів (виставок,
семінарів)
щодо
питань
діяльності
індустріальних парків.»
8) Частину третю статті 29 викласти в такій
редакції:

69

70

71

Пропозиції та поправки до проекту

-123- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Абзац дев’ятнадцятий пункту 7 розділу I
виключити.
-124- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац двадцятий пункту 7 розділу I
виключити.

-125- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац двадцять перший пункту 7 розділу I
виключити.
-126- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано редакційно

Абзац перший пункту 8 розділу I викласти
у такій редакції:
«8) Статтю 29 доповнити частиною
четвертою такого змісту:».
-127- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Відхилено

Пункт 8 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
«8) Частину третю статті 29 викласти в
такій редакції:
«3. Інформацію про набуття суб’єктом
господарювання
статусу
учасника
індустріального парку, включеного до Реєстру
індустріальних
парків,
уповноважений
державний орган вносить до Реєстру
індустріальних парків та розміщує на своєму
офіційному веб-сайті не пізніше трьох
робочих днів з дня надходження від керуючої
компанії такого повідомлення.».
-128- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Частину 3 статті 29 залишити в редакції
діючого Закону, а запропоновані зміни
відобразити в новій частині 4, яка доповнює
частину 3.

Враховано

17. У статті 29:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Суб’єкт господарювання набуває
статусу учасника, за умови виконання таких
двох критеріїв:
1) укладення з керуючою компанією
договору про здійснення господарської
діяльності у межах індустріального парку;
2) набуття права на земельну ділянку на
підставах та в порядку, встановлених
земельним законодавством України, та/або на
інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого
майна у межах індустріального парку";
частину другу доповнити реченням такого
змісту: "У разі зміни учасником видів
діяльності або власника учасник повинен
протягом п’яти робочих днів повідомити про
це керуючу компанію індустріального парку";
доповнити частиною четвертою такого
змісту:
"4. Інформацію про набуття суб’єктом
господарювання
статусу
учасника
індустріального парку, включеного до Реєстру
індустріальних
парків,
уповноважений
державний орган вносить до Реєстру
індустріальних парків та розміщує на своєму
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« 3. Уповноважений державний орган
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дня надходження від керуючої компанії
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Висновки, обґрунтування

-129- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 8) розділу І законопроекту
виключити;
-130- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Пункт 8 Розділу І законопроекту викласти
в такій редакції:
"У статті 29:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Суб’єкт господарювання набуває
статусу учасника за умови виконання
наступних двох критеріїв:
1) укладення з керуючою компанією
договору про здійснення господарської
діяльності у межах індустріального парку;
2) набуття права на земельну ділянку на
підставах та в порядку, встановлених
земельним законодавством України, та/або на
інший об’єкт (частину об’єкта) нерухомого
майна у межах індустріального парку.;
частину другу доповнити реченням такого
змісту:
"У випадку зміни учасником видів
діяльності або власника учасник повинен
протягом п’яти робочих днів повідомити про
це керуючу компанію індустріального парку."
доповнити частиною четвертою такого
змісту:
«4. Інформацію про набуття суб’єктом
господарювання
статусу
учасника
індустріального парку, включеного до Реєстру
індустріальних
парків,
уповноважений
державний орган вносить до Реєстру
індустріальних парків та розміщує на своєму
офіційному веб-сайті не пізніше трьох
робочих днів з дня надходження від керуючої
компанії такого повідомлення.».
-131- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

офіційному веб-сайті не пізніше трьох
робочих днів з дня надходження від керуючої
компанії такого повідомлення".

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Відхилено

У абзаці другому пункту 8 розділу I цифру
«3» замінити цифрою «4».
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Пропозиції та поправки до проекту

відповідного
повідомлення
включити
інформацію
про
набуття
суб'єктом
господарювання статусу учасника до Реєстру
індустріальних парків.»;

-132- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
3.
Якщо
індустріальний
парк
включений до Реєстру індустріальних
парків, уповноважений державний орган
зобов’язаний протягом трьох робочих днів
з дня надходження від керуючої компанії
відповідного
повідомлення
письмово
повідомити центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику, центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну митну
політику, та відповідні місцеві державні
адміністрації про набуття суб’єктом
господарювання статусу учасника.";
-133- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

73

« 3. Уповноважений державний орган
зобов’язаний протягом трьох робочих днів з
дня надходження від керуючої компанії
відповідного
повідомлення
включити
інформацію
про
набуття
суб'єктом
господарювання статусу учасника до Реєстру
індустріальних парків у разі відповідності
його цьому закону та чинному законодавству
України.»;
-134- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Відхилено

74

Стаття 30. Договір про здійснення
господарської
діяльності
у
межах
індустріального парку
1. Договір про здійснення господарської
діяльності у межах індустріального парку
укладається між керуючою компанією та
суб’єктом господарювання (в тому числі
суб’єктом
господарювання,
який
визначений учасниками договору простого
товариства на ведення спільних справ),
який має намір набути статус учасника
індустріального парку.
-135- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

9) Частини третю та четверту статті 31

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

18. У статті 31:
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викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 9 розділу I викласти у такій редакції:
«9) У статті 31:
частину третю доповнити абзацом такого
змісту:
«Уповноважений
державний
орган
зобов’язаний протягом одного робочого дня з
дня надходження від керуючої компанії
відповідного
повідомлення
включити
інформацію
про
втрату
суб'єктом
господарювання статусу учасника до Реєстру
індустріальних парків»;
частину четверту доповнити абзацом
такого змісту:
«Суб'єкт господарювання, який втратив
статус учасника має право набути статус
учасника не раніше, ніж з наступного
календарного року».
-136- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 9) розділу І законопроекту
виключити;
-137- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Пункт 9 розділу I викласти у такій редакції:
"У статті 31:
частину першу доповнити абзацом такого
змісту:
"Суб’єкт господарювання втрачає статус
учасника індустріального парку у разі
порушення
вимог,
встановлених
цим
Законом."
частину третю доповнити абзацом такого
змісту:
"Інформацію про втрату суб’єктом
господарювання
статусу
учасника
індустріального парку, включеного до Реєстру
індустріальних
парків,
уповноважений
державний орган вносить до Реєстру
індустріальних парків та розміщує на своєму
офіційному веб-сайті не пізніше одного
робочого дня з дня надходження від керуючої
компанії такого повідомлення.";
частину п'яту доповнити словами:

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частину першу після абзацу першого
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Суб’єкт господарювання втрачає статус
учасника індустріального парку у разі
порушення
вимог,
встановлених
цим
Законом";
у зв'язку з цим абзац другий вважати
абзацом третім;
частину третю доповнити абзацом другим
такого змісту:
"Інформацію про втрату суб’єктом
господарювання
статусу
учасника
індустріального парку, включеного до Реєстру
індустріальних
парків,
уповноважений
державний орган вносить до Реєстру
індустріальних парків та розміщує на своєму
офіційному веб-сайті не пізніше одного
робочого дня з дня надходження від керуючої
компанії такого повідомлення";
частину п'яту доповнити словами "але не
раніш як через шість місяців, за умови
дотримання вимог цього Закону".
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«3. Уповноважений державний орган
зобов’язаний протягом одного робочого дня з
дня надходження від керуючої компанії
відповідного
повідомлення
включити
інформацію
про
втрату
суб'єктом
господарювання статусу учасника до Реєстру
індустріальних парків.

Пропозиції та поправки до проекту

"але не раніше, ніж через шість місяців за
умови дотримання вимог цього закону".
-138- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
"3.
Якщо
індустріальний
парк
включено до Реєстру індустріальних
парків, уповноважений державний орган
зобов’язаний протягом одного робочого
дня з дня надходження від керуючої
компанії
відповідного
повідомлення
письмово повідомити центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну
митну політику, та відповідні місцеві
державні
адміністрації
про
втрату
суб’єктом
господарювання
статусу
учасника.
-139- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

виключити
-140- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Абзац другий пункту 9 Розділу І
законопроекту (яким вносяться зміни до
частини третьої статті 31) викласти в такій
редакції:
"3. Інформацію про втрату суб’єктом
господарювання
статусу
учасника
індустріального парку, включеного до Реєстру
індустріальних
парків,
уповноважений
державний орган вносить до Реєстру
індустріальних парків та розміщує на своєму
офіційному веб-сайті не пізніше одного
робочого дня з дня надходження від керуючої
компанії такого повідомлення."
-141- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Враховано редакційно

Враховано частково
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину 3 статті 31 залишити в редакції
діючого Закону, а запропоновані зміни
відобразити в новій частині 31.
76

77

4. Суб’єкт господарювання, який втратив
статус учасника, здійснює свою господарську
діяльність, у тому числі в межах
індустріального парку, на загальних засадах.
Суб'єкт господарювання, який втратив
статус учасника має право набути статус
учасника не раніше, ніж з наступного
календарного року.»;

78

-142- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Абзац другий частини 4 статті 31 викласти
в такій редакції: «Суб'єкт господарювання,
який втратив статус учасника індустріального
парку згідно з цим Законом, має право набути
статус учасника будь-якого індустріального
парку не раніше трьох років, наступних за
роком, в якому сталася втрата такого статусу.
-143- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

79

Стаття 32. Правовий режим майна
учасників господарської діяльності у межах
індустріального парку
…
4. Вартість власної виробленої продукції,
що вноситься у спільну діяльність сторонами
договору простого товариства за участю
державного
підприємства,
установи,
організації,
а
також
господарського
товариства, у статутному капіталі яких частка
держави перевищує 50 відсотків, які планують
стати учасниками індустріального парку із
функціональним призначенням у науковотехнічній, телекомунікаційній, інформаційній
сферах та у сфері енергетиці, визначається на
підставі незалежної оцінки, яка проводиться із
застосуванням бази вартості відтворення
такого
майна,
згідно
з
вимогами
законодавства про оцінку майна.
-144- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Частину 4 статті 34 викласти у такій
редакції:
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Редакція, прийнята в першому читанні

15) Статтю 34 доповнити частиною п’ятою
такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

"4. З метою державної підтримки
створення та функціонування індустріальних
парків
зареєстрованих
керуючими
компаніями та ініціаторам створення суб'єктам господарювання за рахунок коштів,
передбачених законом про Державний
бюджет України на відповідний рік,
надаються пільгові кредити (позики), цільове
фінансування на поворотній основі для
облаштування
індустріальних
парків
відповідно до статті 36 цього Закону."
-145- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.
№238), Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299), Н.д.
Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д. Лубінець
Д. В. (р.к. №267)
Статтю 34 викласти у такій редакції:
"Стаття 34. Державна підтримка створення
та облаштування індустріальних парків
1. Державна підтримка облаштування
індустріальних парків може здійснюватися за
рахунок коштів державного і місцевих
бюджетів та з інших джерел, не заборонених
законодавством.
2. Кошти Державного бюджету України та
кошти
місцевих
бюджетів
можуть
використовуватися для робіт зі створення та
облаштування
індустріальний
парк
відповідно до цього Закону, за такими
напрямами:
1) розробка концепції індустріального
парку;
2) розроблення проектної документації
індустріального парку;
3) розроблення проекту землеустрою для
відведення земельної ділянки для створення
індустріального парку;
4) створення інфраструктури інженерних
мереж
та
комунікацій
на
території

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

19. У статті 34:
у назві та частині першій слова "Державна
підтримка облаштування" замінити словами
"Державне стимулювання облаштування та
функціонування";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. З метою створення та функціонування
індустріальних парків керуючим компаніям,
ініціаторам
створення
суб’єктам
господарювання та учасникам індустріальних
парків за рахунок коштів державного,
місцевих бюджетів та з інших джерел, не
заборонених законом:
1) надається повна або часткова
компенсація відсоткової ставки за кредитами
(позиками)
на
облаштування
та/або
здійснення господарської діяльності у межах
індустріальних
парків
у
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
2) надаються кошти на безповоротній
основі для облаштування індустріальних
парків та/або забезпечення будівництва
об’єктів
суміжної
інфраструктури
(автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів
тепло-, газо-, водо- та електропостачання,
інженерних комунікацій тощо), необхідних
для
створення
та
функціонування
індустріальних
парків
у
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
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індустріального парку для подальшого
підключення учасників;
5) капітальний ремонт та реконструкція
наявного нерухомого майна у межах
індустріального парку, яке може слугувати
для загального використання учасниками
індустріального парку;
6) будівництво, капітельний ремонт або
реконструкція споруд для очищення викидів
стічних вод, шкідливих речовин в атмосферу,
що
утворюються
при
господарській
діяльності в межах індустріального парку
його учасниками;
7) будівництво, капітельний ремонт або
реконструкція
споруд
для
збирання,
зберігання та оброблення відходів, які
утворилися
у
процесі
господарської
діяльності учасників;
8) підведення до меж індустріального
парку під'їзних шляхів (автомобільних доріг,
залізничних
колій,
водних
об’єктів
інфраструктури). Будівництво, реконструкція,
ремонт та утримання вулиць і доріг (в тому
числі технологічних), пішохідних доріжок та
місць для паркування в межах індустріального
парку
та
прилеглу
загальнодоступну
інфраструктуру;
9) проведення будівельних робіт із
підготовки ділянок індустріального парку під
будівництво, будівництво огорожі в межах
індустріального парку. Порядок використання
коштів Державного бюджету України на
визначені частиною другою цієї статті цілі
затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Уповноважений державний орган, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, виконавчі
органи відповідних місцевих рад у порядку,
передбаченому законодавством, щороку
подають пропозиції до проекту Державного
бюджету України та проектів рішень про
відповідні місцеві бюджети щодо фінансової

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3) здійснюється компенсація витрат на
підключення та приєднання до інженернотранспортних
мереж
у
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
4) надаються податкове та митне
стимулювання відповідно до законодавства";
частину четверту виключити.
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підтримки облаштування індустріальних
парків.
4. З метою державної підтримки створення
та функціонування індустріальних парків
ініціаторам створення та учасникам суб’єктам господарювання за рахунок коштів,
передбачених законом про Державний
бюджет України на відповідний рік,
надаються безвідсоткові кредити (позики),
цільове фінансування на безповоротній основі
для облаштування індустріальних парків.
Ініціаторам створення та учасниками, які
зареєстровані в межах одного індустріального
парку кошти державного і місцевих бюджетів
на одні й ті ж цілі або об’єкти надаватися не
можуть.
5. З метою державної підтримки створення
та функціонування індустріальних парків
керуючим компаніям, ініціаторам створення суб’єктам господарювання та 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.".
Обґрунтування: Використання коштів
Держбюджету (в т.ч. шляхом механізму
податкових та митних пільг) має бути чітко
регламентованим. Для уникнення нецільового
використання коштів держпідтримки на
"облаштування«парків»
правкою
пропонується визначити види робіт (видатків)
які можуть фінансуватися і які дійсно будуть
спрямовані на покращення виробничої
складової
парку
–
капітальне
будівництво/реконструкція
виробничих
приміщень, підїздної інфраструктури тощо.
-146- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Змінити нумерацію пункту 15 та визначити
його пунктом 10.
-147- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Пункт 15 розділу І законопроекту викласти
у такій редакції:
«У статті 34:
у назві та тексті статті слова "державна
підтримка облаштування" замінити словами
"державне стимулювання облаштування та
функціонування";
частини третю - четверту викласти в такій
редакції:
«3. З метою створення та функціонування
індустріальних парків керуючим компаніям,
ініціаторам
створення
суб’єктам
господарювання та учасникам індустріальних
парків за рахунок коштів державного,
місцевих бюджетів та з інших джерел, не
заборонених законом:
1) надаються повна або часткова
компенсація відсоткової ставки за кредитами
(позиками)
на
облаштування
та/або
здійснення господарської діяльності у межах
індустріальних
парків
у
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
2) кошти на безповоротній основі для
облаштування індустріальних парків та/або
забезпечення будівництва об’єктів суміжної
інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній
зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та
електропостачання, інженерних комунікацій
тощо), необхідних для створення та
функціонування індустріальних парків у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;
3) здійснюється компенсація витрат на
підключення та приєднання до інженернотранспортних
мереж
у
порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
4) надаються податкові та митні стимули
відповідно до законодавства.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-148- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Пункт 15) розділу І законопроекту
виключити;
-149- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

Відхилено

Частину 1 статті 34 Закону України «Про
індустріальні парки» викласти в наступній
редакції " Державна підтримка облаштування
індустріальних парків може здійснюватися за
рахунок коштів державного і місцевих
бюджетів та з інших джерел, не заборонених
законодавством з урахуванням положень
Закону України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання». ".
-150- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Частину 3 статті 34 виключити, оскільки
правила
надання
«пайової
участі»
визначаються спеціальним законом України.
-151- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Пуртова
А. А. (р.к. №422), Н.д. Марчук І. П. (р.к.
№394), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
«Частину четверту статті 34 викласти в
такій редакції:
«4. З метою державної підтримки
створення та функціонування індустріальних
парків керуючим компаніям, ініціаторам
створення - суб’єктам господарювання та
учасникам індустріальних парків за рахунок
коштів,
передбачених
законом
про
Державний бюджет України на відповідний
рік:
1) надаються безвідсоткові кредити
(позики) та/або часткова компенсація
відсоткової ставки за кредитами (позиками),

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно
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№

81

Редакція, прийнята в першому читанні

«5. З метою державної підтримки
створення та функціонування індустріальних
парків керуючим компаніям, ініціаторам
створення - суб’єктам господарювання та
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.»;

Пропозиції та поправки до проекту

цільове фінансування на безповоротній основі
для облаштування індустріальних парків;
2) здійснюється компенсація витрат на
підключення та приєднання до інженерних
мереж у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.».
-152- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Частину 4 статті 34 викласти в такій
редакції:
«4. Керуюча компанія індустріального
парку може звернутися до уповноваженого
державного органу із запитом про надання
субсидії для відшкодування частини відсотків
за кредитами, залученими від банків України
для фінансування капітальних витрат в межах
затвердженого інвестиційного проекту. У
випадку погодження інвестиційного проекту
сума такої субсидії включається до
відповідної
програми
регіонального
економічного розвитку та відображається в
проекті закону України про Державний
бюджет України на відповідний рік».
-153- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий пункту 15 розділу I викласти
у такій редакції:
«5. З метою державної підтримки
створення та функціонування індустріальних
парків керуючим компаніям, ініціаторам
створення - суб’єктам господарювання та
учасникам індустріальних парків надається
державна підтримка відповідно до порядку та
умов, визначених Законом України «Про
державну
допомогу
суб’єктам
господарювання».».
-154- Н.д. Васильченко Г. І. (р.к. №319), Н.д.
Лозинський Р. М. (р.к. №222), Н.д. Піпа Н.
Р. (р.к. №316)
"5. З метою державної підтримки
створення та функціонування індустріальних

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

парків керуючим компаніям, ініціаторам
створення - суб’єктам господарювання та
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 будівництво, підключення
та приєднання до електромереж, а також
тридцяти відсотків витрат на підключення та
приєднання до мереж газопостачання,
водопостачання та водовідведення.";
-155- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)

Відхилено

«5. З метою державної підтримки
створення та функціонування зареєстрованим
індустріальних парків керуючим компаніям,
ініціаторам
створення
суб’єктам
господарювання та учасникам індустріальних
парків за рахунок коштів місцевих бюджетів
або державного бюджету, передбачених
законом про Державний бюджет України, у
порядку встановленому Кабінетом Міністрів
України здійснюється компенсація п’ятдесяти
відсотків витрат на підключення та
приєднання до електромереж.»;
-156- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В ч. 5 після слів "у порядку встановленому
Кабінетом Міністрів України" додати слова
"відповідно до норм Закону України «Про
державну
допомогу
суб’єктам
господарювання»
-157- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Частину 5 статті 34 викласти в такій
редакції:
«5. З метою підтримки створення та
функціонування
індустріальних
парків
витрати на облаштування дорожньої та
енергетичної інфраструктур частково за
рахунок
державного
та/або
місцевих

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Пропозиції та поправки до проекту

бюджетів залежно від виду індустріального
парку.
Керуюча компанія індустріального парку
може
звернутися
до
уповноваженого
державного органу із запитом про надання
субсидії для відшкодування частини витрат
понесених на такі облаштування. У випадку
погодження інвестиційного проекту сума
такої субсидії включається до відповідної
програми
регіонального
економічного
розвитку та відображається в проекті закону
України про Державний бюджет України на
відповідний рік».
-158- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Пуртова
А. А. (р.к. №422), Н.д. Марчук І. П. (р.к.
№394), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Частину п’яту статтю 34 законопроекту
викласти в такій редакції:
«5. З метою державної підтримки
створення та функціонування індустріальних
парків уповноважений державний орган, за
рахунок коштів, передбачених законом про
Державний бюджет України на відповідний
рік, забезпечує організацію будівництва,
реконструкції,
ремонту
інженерно
транспортної-інфраструктури для створення
та функціонування індустріальних парків, а
також
організацію
облаштування
індустріальних
парків,
у
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України.».
-159- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Частину 15 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
«Статтю 34 доповнити частиною п’ятою
такого змісту:
“5. З метою державної підтримки
створення та функціонування індустріальних
парків керуючим компаніям, ініціаторам
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

82

83

16) Статтю 36 викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

створення - суб’єктам господарювання та
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
приєднання
до
електромереж”.
-160- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

Відхилено

Частину 1 статті 35 Закону України «Про
індустріальні парки» викласти в наступній
редакції
"Керуючим компаніям надається державна
підтримка, передбачена цим Законом та
Законом України «Про державну допомогу
суб’єктам господарювання». ".
-161- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
"19) Статті 35 та 36 виключити"
-162- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку
Відхилено

Змінити нумерацію пункту 16 та визначити
його пунктом 11.
Пункт 16 розділу I викласти у такій
редакції:
«16) Частину першу статті 36 викласти у
такій редакції:
«1. Державна підтримка учасників
індустріальних
парків
здійснюється
відповідно до Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання»;».
-163- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

У змінах до статті 36 Закону «Про
індустріальні парки» у всіх реченнях слово
«платежів» замінити на слово «ставок», а
слово
«відшкодування»
на
слова
«компенсацію витрат».
-164- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Пуртова

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

20. Статті 35 і 36 виключити.

.

Відхилено
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А. А. (р.к. №422), Н.д. Марчук І. П. (р.к.
№394), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Статтю 36 викласти в такій редакції:
«Стаття 36. Державна підтримка учасників
індустріальних парків
1. До пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту не
залучаються учасники індустріальних парків
у разі будівництва об’єктів у межах
індустріальних парків.
2. З метою державної підтримки
функціонування
індустріальних
парків
учасникам індустріальних парків - суб’єктам
господарювання
за
рахунок
коштів,
передбачених законом про Державний
бюджет України на відповідний рік,
надаються безвідсоткові кредити (позики)
та/або часткова компенсація відсоткової
ставки за кредитами (позиками), цільове
фінансування на безповоротній основі для
здійснення господарської діяльності у межах
індустріального парку та/або облаштування
індустріальних
парків
у
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів
України.».
-165- Н.д. Тарута С. О. (р.к. №163)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Частину 16 розділу 1 викласти у такій
редакції:
“16) Статтю 36 викласти в такій редакції:
«Стаття 36. Державна підтримка учасників
індустріальних парків
1. З метою стимулювання не сировинного
експорту учасникам індустріальних парків за
рахунок коштів Державного бюджету України
надається компенсація відсоткових платежів
за кредитами у залежності від частки експорту
продукції власного виробництва у загальному
доході від їх господарської діяльності:
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) від 15% до 30% експорту – компенсація
30% загальної суми відсоткових платежів за
кредитом;
2) від 30% до 50% експорту – компенсація
50% загальної суми відсоткових платежів за
кредитом;
3) більше 50% експорту – компенсація 50%
загальної суми відсоткових платежів за
кредитом;
4) більше 70% експорту – компенсація 70%
загальної суми відсоткових платежів за
кредитом.
Порядок
компенсації
учасникам
індустріальних парків відсоткових платежів за
кредитами у залежності від частки експорту
продукції власного виробництва у загальному
доході
від
господарської
діяльності
встановлюється Кабінет Міністрів України.
2. З метою стимулювання розвитку
промислової інфраструктури індустріальних
парків керуючим компаніям та учасникам
індустріальних парків за рахунок коштів
Державного бюджету України надається
компенсація відсоткових ставок за кредитами
на облаштування індустріальних парків.
Порядок компенсації відсоткових платежів
за кредитами на облаштування індустріальних
парків визначає Кабінет Міністрів України.
3. Інвестиції учасників індустріальних
парків у створення виробництва, здійснені
протягом перших трьох років господарської
діяльності в межах індустріального парку,
підлягають частковій компенсації за рахунок
коштів Державного бюджету України в обсязі,
що залежить від частки експорту продукції
власного виробництва в загальному обсязі
доходів господарської діяльності:
1) від 15% до 30% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
компенсація в обсязі 15 % загальних
капітальних витрат;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

2) від 30% до 50% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох 3 років діяльності)
– компенсація в обсязі 30 % загальних
капітальних витрат;
3) більше 50% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
компенсація в обсязі 50% загальних
капітальних витрат;
4) більше 70% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
компенсація в обсязі 70% загальних
капітальних витрат.
Порядок компенсації таких інвестицій
учасників
індустріальних
парків
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України.»
-166- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 16) розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
«5) Статтю 36 викласти у такій редакції:
«Стаття
36.
Державна
підтримка
індустріальних парків
1. Державна підтримка для облаштування
індустріальних парків, індустріальних парків,
керуючим компаніям індустріальних парків,
ініціаторам створення індустріальних парків,
учасникам індустріальних парків надається
для таких цілей:
1) сприяння соціально-економічному
розвитку регіонів, рівень життя в яких є
низьким або рівень безробіття у яких є
високим;
2) виконання загальнодержавних програм
розвитку або розв’язання соціальних та
економічних проблем загальнонаціонального
характеру;
3) сприяння окремим видам господарської
діяльності або окремим економічним сферам,
або суб’єктам господарювання в окремих
економічних зонах, за умови, що це не
суперечить міжнародним договорам України,
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«Стаття 36. Державна підтримка учасників
індустріальних парків

Пропозиції та поправки до проекту

згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України;
4) підтримки культури, креативних
індустрій, туризму та збереження культурної
спадщини, якщо вплив такої державної
підтримки на конкуренцію є неістотним.
2. Державна підтримка надається з метою:
1)
стимулювання
не
сировинного
експорту учасникам індустріальних парків
та/або
2) розвитку промислової інфраструктури
індустріальних парків керуючим компаніям та
учасникам індустріальних парків, та/або
3) часткової компенсації інвестицій
учасників індустріальних парків у створення
виробництва, здійснені протягом перших
трьох років господарської діяльності в межах
індустріального парку.
3. Державна підтримка відповідно до
частини першої цієї статті може надаватись у
таких формах:
1) звільнення від сплати окремих податків
та зборів відповідно до Податкового кодексу
України;
2) звільнення від оподаткування ввізним
митом нового устаткування (обладнання) та
комплектуючих виробів до нього, що
ввозяться виключно для реалізації проекту
індустріального парку, відповідно до Митного
кодексу України;
3) забезпечення за рахунок коштів
державного, місцевих бюджетів та з інших
джерел, не заборонених законом, будівництва
об’єктів
суміжної
інфраструктури
(автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів
тепло-, газо-, водо- та електропостачання,
інженерних комунікацій тощо), необхідних
для
створення
та
функціонування
індустріальних парків.»;
-167- Н.д. Лабазюк С. П. (р.к. №389), Н.д.
Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д. Мінько С. А.
(р.к. №286), Н.д. Констанкевич І. М. (р.к.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

№238), Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299), Н.д.
Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д.
Чайківський І. А. (р.к. №366), Н.д. Лубінець
Д. В. (р.к. №267)
Статтю 36 викласти у такій редакції:
"Стаття 36. Державна підтримка учасників
індустріальних парків
1. З метою стимулювання не сировинного
експорту учасникам індустріальних парків
надається компенсація відсоткових платежів
за кредитами у залежності від частки експорту
продукції,
виробленої
на
території
індустріального парку та кількості створених
робочих місць:
1) від 15% до 30% експорту та не менше 15
робочих місць – відшкодування 30% загальної
суми відсоткових платежів за кредитом;
2) від 30% до 50% експорту та не менше 30
робочих місць – відшкодування 50% загальної
суми відсоткових платежів за кредитом;
3) більше ніж 50% експорту та не менше 40
робочих місць – відшкодування 50% загальної
суми відсоткових платежів за кредитом;
4) більше ніж 70% експорту та не менше 50
робочих місць – відшкодування 70% загальної
суми відсоткових платежів за кредитом.
При визначенні обсягу компенсації
враховуються інформація щодо об’ємів
виробленої на території індустріального парку
продукції, яку учасник індустріального парку
надав уповноваженому державному органу
згідно цього Закону та інформація про
фактичне вивезення товарів за межі митної
території України.
Порядок
компенсації
учасникам
індустріальних парків відсоткових платежів за
кредитами у залежності від частки експорту
продукції власного виробництва у загальному
доході
від
господарської
діяльності
встановлюється Кабінет Міністрів України.
2. З метою стимулювання розвитку
промислової інфраструктури індустріальних
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

парків керуючим компаніям та учасникам
індустріальних парків надається компенсація
відсоткових ставок за кредитами на
облаштування індустріальних парків на
об’єкти, визначені частиною першою статті
11-1 цього Закону.
Порядок
компенсації
відсоткових
платежів за кредитами на облаштування
індустріальних парків визначає Кабінет
Міністрів України.
3. Інвестиції учасників індустріальних
парків у створення виробництва, здійснені
протягом перших трьох років господарської
діяльності в межах індустріального парку,
підлягають частковій компенсації за рахунок
коштів Державного бюджету України в обсязі,
що залежить від частки експорту продукції
власного виробництва в загальному обсязі
доходів господарської діяльності:
1) від 15% до 30% експорту та не менше 15
робочих місць (в середньому протягом
кожного з трьох років діяльності) –
відшкодування в обсязі 15 % загальних
капітальних витрат;
2) від 30% до 50% експорту та не менше 30
робочих місць (в середньому протягом
кожного з трьох 3 років діяльності) –
відшкодування в обсязі 30 % загальних
капітальних витрат;
3) більше ніж 50% експорту та не менше 40
робочих місць (в середньому протягом
кожного з трьох років діяльності) –
відшкодування в обсязі 50% загальних
капітальних витрат;
4) більше ніж 70% експорту та не менше 50
робочих місць (в середньому протягом
кожного з трьох років діяльності) –
відшкодування в обсязі 70% загальних
капітальних витрат.
Порядок компенсації таких інвестицій
учасників
індустріальних
парків
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1. З метою стимулювання не сировинного
експорту учасникам індустріальних парків
надається компенсація відсоткових платежів
за кредитами у залежності від частки експорту
продукції власного виробництва у загальному
доході від їх господарської діяльності:

Пропозиції та поправки до проекту

встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України.".
Обґрунтування: Новела статті щодо
держпідтримки в залежності від обсягу
експорту має обов’язково робити привязку
щодо місця виробництва такої експортованої
продукції – на території парку. Інакше може
мати місце ситуація з формальної реєстрації
на території парку 1 кв.м. площі виробника, а
реальні виробничі потужності будуть
розташовані за межами парку, однак
компенсація буде здійснюватися у повному
обсязі. Більше того, в аспекті нової практики
ухваленого за ініціативи Президента України
ЗУ «Про державну підтримку інвестиційних
проектів із значними інвестиціями в Україні»
- доцільно передбачити вимогу до робочих
місць. Адже це одна з основних переваг при
створенні парків.
-168- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
1. З метою стимулювання не сировинного
експорту учасникам індустріальних парків
надається компенсація відсоткової ставки за
кредитами, отриманих для функціонування
індустріальних парків, у залежності від
частки
експорту
продукції
власного
виробництва у загальному доході від їх
господарської діяльності:
-169- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)
В абз. 1 ч. 1 ст. 36 слова "не сировинного
експорту" замінити словами "переробної
промисловості", після слів "за кредитами"
додати слова "спрямованих на забезпечення їх
діяльності в межах індустріальних парків"
-170- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Зміни до частини 1 статті 36 виключити як
такі, що суперечать Угоді України із СОТ

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано
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1) від 15% до 30% експорту –
відшкодування
30%
загальної
суми
відсоткових платежів за кредитом;

87

2) від 30% до 50% експорту –
відшкодування
50%
загальної
суми
відсоткових платежів за кредитом;

88

3) більше 50% експорту – відшкодування
50% загальної суми відсоткових платежів за
кредитом;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

(зокрема Угоді «Про сільське господарство»
(Agreement on Agriculture), Угоді «Про
державну
допомогу»
(Agreement
on
Government Procurement», а також Угоді
України про Асоціацію з Євросоюзом.
-171- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

Відхилено

У частині 1 статті 36 Закону України «Про
індустріальні парки» після слів " Державна
підтримка учасників індустріальних парків"
додати " здійснюється з урахуванням
положень Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання». ".
-172- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

Враховано редакційно

У частині 1 статті 36 Закону України «Про
індустріальні парки» слова " не сировинний
експорт " видалити.
-173- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
1) від 15% до 30% експорту – компенсація
30% загальної суми відсоткових платежів за
кредитом;
-174- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)
У підпунктах частини 1 та 3 статті 36
Закону України «Про індустріальні парки»
слова " відшкодування " замінити на "
компенсація ".
-175- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
2) від 30% до 50% експорту – компенсація
50% загальної суми відсоткових платежів за
кредитом;
-176- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
3) більше 50% експорту – компенсація
50% загальної суми відсоткових платежів за
кредитом;

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено
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89

4) більше 70% експорту – відшкодування
70% загальної суми відсоткових платежів за
кредитом.

90

Порядок
компенсації
учасникам
індустріальних парків відсоткових платежів за
кредитами у залежності від частки експорту
продукції власного виробництва у загальному
доході
від
господарської
діяльності
встановлюється Кабінет Міністрів України.

-177- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
4) більше 70% експорту – компенсація
70% загальної суми відсоткових платежів за
кредитом.
-178- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

91

2. З метою стимулювання розвитку
промислової інфраструктури індустріальних
парків керуючим компаніям та учасникам
індустріальних парків надається компенсація
відсоткових ставок за кредитами на
облаштування індустріальних парків.

92

Порядок компенсації відсоткових платежів
за кредитами на облаштування індустріальних
парків визначає Кабінет Міністрів України.
3. Інвестиції учасників індустріальних
парків у створення виробництва, здійснені
протягом перших трьох років господарської
діяльності в межах індустріального парку,
підлягають частковій компенсації за рахунок
коштів Державного бюджету України в обсязі,
що залежить від частки експорту продукції
власного виробництва в загальному обсязі
доходів господарської діяльності:

93

В ч. 1 ст. 36 після слів "Кабінетом
Міністрів України" додати слова "відповідно
до положень Закону України «Про державну
допомогу суб’єктам господарювання», додати
нове речення "Максимальний розмір таких
компенсацій визначається відповідно до
Закону України про Державний бюджет
України на відповідний рік."
-179- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Нову частину 2 статті 36 виключити,
оскільки термін «облаштування» не має
аналогів ані в національному ані в
міжнародному корпоративному праві.

-180- Н.д. Клименко Ю. Л. (р.к. №210)
3. Інвестиції учасників індустріальних
парків у створення виробництва, здійснені
протягом перших трьох років господарської
діяльності в межах індустріального парку,
підлягають частковій компенсації за рахунок
коштів місцевих бюджетів, Державного
бюджету України в обсязі, що залежить від
частки
експорту
продукції
власного
виробництва в загальному обсязі доходів
господарської діяльності:
-181- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Нову частину 3 статті 36 виключити,
оскільки головною ідеєю міжнародної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано

Відхилено

Враховано
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Редакція, прийнята в першому читанні

94

1) від 15% до 30% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
відшкодування в обсязі 15 % загальних
капітальних витрат;

95

2) від 30% до 50% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох 3 років діяльності)
– відшкодування в обсязі 30 % загальних
капітальних витрат;

96

3) більше 50% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
відшкодування в обсязі 50% загальних
капітальних витрат;

97

4) більше 70% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
відшкодування в обсязі 70% загальних
капітальних витрат.

98

Порядок компенсації таких інвестицій
учасників
індустріальних
парків
встановлюється
Кабінетом
Міністрів
України.»

99

Пропозиції та поправки до проекту

економічної
політики
України
є
імпортозаміщення, а не стимулювання
експорту. У першому випадку виграють
українські споживачі, а в останньому –
власники крупних експортних корпорацій.
-182- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
1) від 15% до 30% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
компенсація в обсязі 15 % загальних
капітальних витрат;
-183- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
2) від 30% до 50% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох 3 років діяльності)
– компенсація в обсязі 30 % загальних
капітальних витрат;
-184- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
3) більше 50% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
компенсація в обсязі 50% загальних
капітальних витрат;
-185- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
4) більше 70% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
компенсація в обсязі 70% загальних
капітальних витрат.

-186- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 16 розділу І законопроекту (зміни до
статті 36) доповнити новою частиною такого
змісту:
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

"4. Інвестиції учасників індустріальних
парків у створення виробництва, здійснені
протягом перших трьох років господарської
діяльності в межах індустріального парку,
створеного на землях вугледобувних та
вуглепереробних
підприємств,
які
ліквідовуються,
підлягають
частковій
компенсації за рахунок коштів Державного
бюджету України в обсязі 50% загальних
капітальних витрат."
-187- Н.д. Гриб В. О. (р.к. №310)

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом 17 такого змісту:
«Розділ VIII Закону доповнити новою
статтею 36-1 такого змісту:
«Стаття 36-1. Державна підтримка
учасників
індустріальних
парків
у
вугледобувних регіонах України
Тимчасово, до 01.01.2030 року, для
забезпечення
процесу
справедливої
трансформації
вугледобувних
регіонів
України, встановлюється, що на територіях
територіальних громад, міст, сіл та селищ, в
яких відповідно до затвердженої Кабінетом
Міністрів України програми з реформування
вугільної галузі України, здійснюється
ліквідація (припинення) або консервація
вуглевидобувного підприємства та/або його
окремого відокремленого підрозділу, який не
має
статусу
юридичної
особи,
в
пріоритетному
порядку
створюється
індустріальний парк, в порядку визначеному
Законом України «Про індустріальні парки», а
також на такі територіальні громади, міста,
сіла та селища поширюються інші додаткові
гарантії та пільги для стимулювання
підприємницької діяльності у зв’язку з
реформуванням вугільної галузі, визначені
чинним законодавством України.»
-188- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

100

Після пункту 16) розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом у такій редакції:
«6) Розділ VIII доповнити статтею 36-1
такого змісту:
«Стаття 36-1. Державна підтримка
індустріальних парків у пріоритетних галузях
економіки
1. Державна підтримка для облаштування
індустріальних парків, керуючим компаніям
індустріальних парків, ініціаторам створення
індустріальних
парків,
учасникам
індустріальних парків, які здійснюють
інвестиційну діяльність в пріоритетних
галузях економіки надається з урахування
положень цього Закону, Закону України «Про
стимулювання інвестиційної діяльності у
пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць», Закону
України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання» та міжнародних зобов’язань
України у сфері державної допомоги.»;
-189- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Відхилено

101

Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом такого змісту, відповідно змінити
нумерацію пунктів:
«частину першу статті 37 доповнити
пунктом третім такого змісту:
«3) ініціатор створення прийняв відповідне
рішення до завершення терміну, на який
створено індустріальний парк. Ініціатор
створення
повідомляє
уповноважений
державний орган про прийняте ним рішення
щодо ліквідації індустріального парку
протягом трьох робочих днів з дня прийняття
такого рішення.».
-190- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Враховано частково

Розділ І доповнити статтями 39 та 40 у
такій редакції:
"Стаття 39. Передача спорів на вирішення
міжнародного комерційного арбітражу або
третейського суду

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

21. Доповнити статтею 39 такого змісту:
"Стаття 39. Передача спорів на вирішення
міжнародного комерційного арбітражу або
третейського суду
1. Спір, що виникає з цивільних та
господарських правовідносин, у тому числі з
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1. Спір, що виникає з цивільних та
господарських правовідносин, у тому числі і з
договірних правовідносин, за угодою сторін
може бути переданий відповідно до
законодавства на розгляд міжнародного
комерційного арбітражу чи третейського
суду.
2. Сторонами такого спору можуть бути
ініціатор створення індустріального парку
(крім органу державної влади, органу
місцевого самоврядування, який згідно з
Конституцією України здійснює право
власника на землю від імені Українського
народу і відповідно до закону наділений
повноваженнями розпорядження землею),
керуюча
компанія
або
учасник
індустріального парку.
Стаття 40. Створення третейського суду
індустріального парку
1. За рішенням органів управління
учасників індустріального парку, які є
компетентними органами відповідно до
Закону України “Про третейські суди”, може
бути утворений постійно діючий третейський
суд індустріального парку при керуючій
компанії в порядку, встановленому Законом
України “Про третейські суди”.
2.
Органи
управління
учасників
індустріального парку також затверджують
Положення про постійно діючий третейський
суд індустріального парку при керуючій
компанії, регламент постійно діючого
третейського суду індустріального парку при
керуючій компанії та списки третейських
суддів"
-191- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

договірних правовідносин, за угодою сторін
може бути переданий на розгляд до
міжнародного комерційного арбітражу або
третейського
суду
відповідно
до
законодавства.
2. Сторонами зазначеного спору можуть
бути ініціатор створення індустріального
парку (крім органу державної влади, органу
місцевого самоврядування, який згідно з
Конституцією України здійснює право
власності на землю від імені Українського
народу і відповідно до закону наділений
повноваженнями розпоряджатися землею),
керуюча
компанія
або
учасник
індустріального парку".

Відхилено

Розділ X. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ
ПОЛОЖЕННЯ
11 Для учасників індустріальних парків на
період дії «зеленого» тарифу для суб’єктів
господарювання, які виробляють електричну
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№
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

енергію з альтернативних джерел енергії,
встановлюється тариф на послуги з передачі
електричної енергії, купівля якої здійснюється
виключно для власних потреб, що не враховує
витрати оператора системи передачі на
виконання
спеціальних
обов’язків
із
забезпечення збільшення частки виробництва
електричної енергії з альтернативних джерел
енергії. Зазначений тариф встановлюється
одночасно з переглядом тарифу оператора
системи передачі.
-192- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити новими
абзацами такого змісту:
«2. У Податковому Кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2011р., №
13-14, № 15-16, № 17, ст.112, із наступними
змінами):
Пункт 14.1. статті 14 доповнити
підпунктами 14.1.1491 та 14.1.2121 у такій
редакції:
«14.1.1491
платники
податків
індустріального парку для цілей цього
Кодексу
(далі
платники
податків
індустріального парку):
а) ініціатори створення індустріальних
парків - включені в Реєстр індустріальних
парків відповідно до Закону України «Про
індустріальні парки», та Реєстр платників
податків індустріального парку, юридичні або
фізичні
особи-власники
чи
орендарі
земельних ділянок, які можуть бути
використані та пропонуються ними для
створення індустріальних парків;
б) учасники індустріальних парків,
суб’єкти господарювання, включені в Реєстр
індустріальних парків відповідно до Закону
України «Про індустріальні парки», та Реєстр
платників податків індустріального парку,
розмір статутного капіталу яких дорівнював
гривневому еквіваленту одного мільйона
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доларів США за офіційним обмінним курсом
Національного банку України, встановленим
на дату включення до Реєстру платників
податків, сума доходів яких від здійснення
господарської діяльності у сфері виробництва,
переробної промисловості, а також науководослідної діяльності, діяльності у сфері
інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас
11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та
розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах
індустріального парку за останній річний
звітний період становить не менш як 70
відсотків доходів від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) за такий період за
даними бухгалтерського обліку платника
податків;
в) керуючі компанії індустріальних парків,
які набули відповідного статусу згідно з
пунктом 2 Прикніцевих та перехідних
положень цього Закону, юридичні особи, які
набули цього статусу відповідно до Закону
України «Про індустріальні парки», включені
в Реєстр індустріальних парків відповідно до
Закону України «Про індустріальні парки» та
Реєстр платників податків індустріального
парку.
14.1.2121 Реєстр платників податків
індустріального парку – реєстр відомостей
щодо платників податків індустріальних
парків, який ведеться центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, згідно з наданими
платниками
платниками
податків
індустріальних
парків
електронними
документами;».
-193- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити новими
абзацами такого змісту:
«3. У Податковому Кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
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№ 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112, із наступними
змінами):
статтю 142 доповнити пунктом 142.4
такого змісту:
«142.4 Звільнення від оподаткування
ініціаторів створення індустріальних парків та
учасників індустріальних парків здійснюється
з урахуванням особливостей, визначених
Главою 2 розділу XIV цього Кодексу.»;
-194- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити новими
абзацами такого змісту:
«4. У Податковому Кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2011р., №
13-14, № 15-16, № 17, ст.112, із наступними
змінами):
пункт 193.1 статті 193 доповнити
підпунктом ґ) та абзацами такого змісту:
«ґ) 0 відсотків по операціях з ввезення на
митну територію України устаткування,
обладнання та комплектуючих до них (крім
підакцизних
товарів),
що
ввозяться
ініціаторами створення індустріальних парків
для використання у діяльності індустріальних
парків, які включені в Реєстр індустріальних
парків відповідно до Закону України «Про
індустріальні парки», та Реєстр платників
податків індустріального парку; учасниками
індустріальних парків, включених до Реєстру
платників податку індустріальних парків, та
якщо таке устаткування, обладнання та
комплектуючі до них (крім підакцизних
товарів) будуть використані ними для
здійснення господарської діяльності у сфері
виробництва, переробної промисловості у
рамках діяльності виробничих індустріальних
парків, а також науково-дослідної діяльності,
діяльності
у
сфері
інформації
і
телекомунікацій
у
межах
діяльності
інтелектуальних індустріальних парків.

79

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Ставка податку відповідно до абзацу «г»
пункту 193.1 статті 193 цього Кодексу
застосовується до учасників індустріальних
парків за умови оплати устаткування,
обладнання та комплектуючих до них, що
ввозяться такими учасниками індустріальних
парків за рахунок коштів внесених до
статутного
капіталу
таких
учасників
індустріальних парків. У разі нецільового
використання протягом п’яти років з дня
ввезення на митну територію України у
порядку, визначеному цією частиною,
устаткування, обладнання та комплектуючих
до них (крім підакцизних товарів) платник
податку
зобов'язаний
сплатити
суми
нарахованого податку на додану вартість, що
мали бути сплачені із зазначених товарів у
момент ввезення таких товарів на митну
територію України.»
-195- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

105

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Розділ І законопроекту доповнити новими
абзацами такого змісту:
«5. У Податковому Кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2011р., №
13-14, № 15-16, № 17, ст.112, із наступними
змінами):
підпункт 194.1.1. пункту 194.1 статті 194
викласти у такій редакції:
«194.1.1. Податок становить 20 відсотків, 7
відсотків 0 відсотків бази оподаткування та
додається до ціни товарів/послуг.»
106
107

108

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість
місяців з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих
актів:

ІІ. Прикінцеві положення
-196- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Пункт перший Розділу ІІ викласти у такій
редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування."
-197- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку
Відхилено

Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти
у такій редакції:

1. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
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«2. Розділ XIV Податкового Кодексу
України (Відомості Верховної Ради України,
2011р., № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112, із
наступними змінами) доповнити главою
такого змісту:
«Глава 2. Особливості оподаткування
індустріальних парків
Стаття 301. Загальні положення
301.1.
Особливості
оподаткування
передбачені цією главою застосовуються до
платників податків індустріальних парків,
визначених підпунктом 14.1.1491, пункту
14.1., статті 14 цього Кодексу, які створені та
діють для сприяння соціально-економічному
розвитку регіонів, рівень життя в яких є
низьким або рівень безробіття у яких є
високим та/або виконання загальнодержавних
програм розвитку або розв’язання соціальних
та
економічних
проблем
загальнонаціонального характеру, та/або
сприяння окремим видам господарської
діяльності або окремим економічним сферам,
або суб’єктам господарювання в окремих
економічних зонах, за умови, що це не
суперечить міжнародним договорам України,
згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, та/або підтримки
культури, креативних індустрій, туризму та
збереження культурної спадщини, включених
до Реєстру індустріальних парків, у порядку,
встановленому Законом України «Про
індустріальні парки».
301.2. Платник податку індустріального
парку
для
застосування
[до
нього
спеціального
податкового
режиму
передбаченого цією Главою] не пізніше
наступного робочого дня з дня включення
його до Реєстру індустріальних парків або з
дня, коли такий платник податків почав
відповідати
критеріям
визначеним
підпунктом 14.1.1491, пункту 14.1, статті 14
цього Кодексу, подає до контролюючого
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органу за місцем податкової адреси заяву на
включення до Реєстру платників податків
індустріального парку. Така заява повинна
бути розглянута центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику
протягом 30 календарних днів.
Порядок подання та розгляду заяви
визначається
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику.
301.3.
Новостворені
суб’єкти
господарювання,
державна
реєстрація
створення яких проведена в поточному
податковому звітному році, та які набули
статус учасника індустріального парку,
включеного до Реєстру індустріальних парків
мають право звернутись із заявою на
включення до Реєстру платників податку
індустріального
парку
незалежно
від
відповідності
критеріям
визначеним
підпунктом 14.1.1491, пункту 14.1, статті 14
цього Кодексу.
301.3.1. Спеціальний податковий режим
передбачений цією Главою до таких
новостворених
суб’єктів
застосовується
протягом чотирьох послідовних кварталів,
починаючи з кварталу, в якому такий суб’єкт
господарської діяльності набув статус
учасника індустріального парку. Після спливу
строку визначеного абзацом другим цього
пункту 301.3 такий суб’єкт для продовження
застосування
до
цього
спеціального
податкового режиму передбаченого цією
Главою зобов’язаний підтвердити свою
відповідність
критеріям
визначеним
підпунктом 14.1.1491, пункту 14.1, статті 14
цього Кодексу у порядку визначеному
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
фінансову політику.
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301.4. Платник податків індустріального
парку втрачає такий статус у разі
невідповідності
критеріям
підпункту
14.1.1491, пункту 14.1, статті 14 цього
Кодексу.
У разі втрати статусу платника податків
індустріального парку, ініціатори створення
індустріального
парку,
учасники
індустріального парку та керуючі компанії
отримують
право
на
застосування
особливостей оподаткування, відповідно до
статті 302 цього Кодексу не раніше ніж через
один календарний рік з дня втрати статусу
платника податків індустріального парку.
У разі втрати статусу учасників
індустріальних парків та/або невідповідності
критеріям,
встановленим
підпунктом
14.1.1491, пункту 14.1, статті 14 цього
Кодексу, суб’єкт господарювання здійснює
свою господарську діяльність, у тому числі у
межах індустріального парку, починаючи з
першого числа місяця, наступного за
податковим (звітним) кварталом, в якому
відбулась втрата такого статусу та/або
невідповідності критеріям, встановленим
підпунктом 14.1.1491, пункту 14.1, статті 14
цього Кодексу, на загальних засадах.
При
цьому
платник
податків
індустріального парку має подати до
податкового органу за місцем реєстрації
ліквідаційний звіт, де будуть вказані
показники господарської діяльності у
звітному періоді в якому відбулася втрата
статусу та/або невідповідність критеріям
згідно з підпунктом 14.1.1491, пункту 14.1,
статті 14 цього Кодексу протягом такого
звітного періоду.
У разі невідповідності критеріям –
платник податків індустріального парку має
сплатити податок на прибуток та податок на
пасивний
доходів
за
результатами
господарської
діяльності
у
межах
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індустріального парку за такий період за
ставкою, передбаченою п.136.1. ст. 136
розділу 3 цього Кодексу. Цей пункт не
стосується
невідповідності
критеріям
встановленим у підпункті 14.1.1491, пункту
14.1, статті 14 цього Кодексу суб’єктом
господарювання
державна
реєстрація
створення яких проведена в поточному
податковому звітному році, та які набули
статус учасника індустріального парку,
включеного до Реєстру індустріальних парків,
в поточному звітному кварталі цього ж року.»
-198- Н.д. Шкрум А. І. (р.к. №183)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти
у такій редакції:
«2. Розділ XIV Податкового Кодексу
України (Відомості Верховної Ради України,
2011 р., № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112, із
наступними змінами) доповнити главою
такого змісту:
«Глава 2. Особливості оподаткування
індустріальних парків
Стаття 302. Особливості сплати податку на
прибуток
платниками
податків
індустріальних парків
302.1.
Ініціатори
створення
індустріального парку з моменту укладення
керуючою компанією договору хоча б з одним
учасником індустріального парку договору
про здійснення господарської діяльності у
межах індустріального парку відповідно до
концепції індустріального парку та за умови
включення
керуючої
компанії
індустріального парку до Реєстру платників
податків індустріальних парків звільняються
від:
а) оподаткування податком на прибуток
строком на 10 років, прибуток керуючих
компаній
індустріальних
парків
від
здійснення господарської діяльності у сфері
операцій з нерухомим майном (групи 68.2 та
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68.3 КВЕД 009:2010) в межах індустріального
парку;
б) строком на 10 років від оподаткування
пасивних доходів відповідно до підпункту
14.1.268, пункту 14.1, статті 14 цього Кодексу.
302.2. Учасники індустріальних парків, які
включені до Реєстру індустріальних парків та
до Реєстру платників податків індустріальних
парків звільнюється від:
а) оподаткування податком на прибуток
підприємств або єдиним податком прибутків
отриманих від здійснення господарської
діяльності у сферах виробництва та
переробної промисловості, або науководослідної діяльності, або діяльності у сфері
інформації і телекомунікацій (розділ 10, клас
11.07 розділу 11, розділи 13-17, 19-33, 58-63 та
розділ 72 КВЕД 009:2010) в межах
індустріальних парків строком на 15 років;
б) строком на 15 років від оподаткування
пасивних доходів відповідно до підпункту
14.1.268, пункту 14.1, статті 14 цього Кодексу.
302.3. Фізичні особи-власники учасників
індустріальних парків звільняються на 15
років від сплати податку, передбаченого
ст.167.5. або від податку з іншого пасивного
доходу від діяльності в межах індустріального
парку з моменту включення у Реєстр
платників податків індустріального парку у
контролюючому органі.
302.4. У разі повторного набуття статусу
платника податку індустріального парку та
включення у Реєстр платників цього податку
у контролюючому органі строк звільнення від
такого
податку
від
оподаткування
нараховується починаючи з дати першої
реєстрації платника у цьому реєстрі.
302.5. Ініціатори створення індустріальних
парків та учасники індустріальних парків
ведуть окремий облік діяльності, прибуток від
якої звільняється від оподаткування.
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

302.6. З метою забезпечення повної
прозорості
застосування
особливостей
оподаткування учасників індустріальних
парків центральний орган виконавчої влади,
який реалізує державну податкову та митну
політику,
щоквартально
в
порядку,
встановленому
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну фінансову політику
оприлюднює на власному веб-сайті перелік
платників
податків,
які
застосовують
особливості оподаткування передбачені цією
статтею.
302.7. Платникам податків індустріального
парку гарантується збереження особливостей
оподаткування відповідно до цією Глави до 1
січня 2036 року.»
109
110

111

1) У Земельному Кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
№ 3-4, ст.27, із наступними змінами):
у статті 20:

абзац перший частини шостої викласти в
такій редакції:

1) У Земельному Кодексі України
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
№ 3-4, ст. 27):
-199- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)
абзац 2 частини 1) пункту 2 Розділу ІІ.
Прикінцеві положення, проекту (щодо
викладення абзацу першого частини 6 статті
20 у новій редакції) - виключити
-200- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Абзац другий підпункту 1 пункту 2 розділу
ІІ проекту закону (зміни до статті 20
Земельного кодексу України) виключити.
-201- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)
абзац 3 частини 1) пункту 2 Розділу ІІ.
Прикінцеві положення, проекту (щодо
викладення абзацу першого частини 6 статті
20 у новій редакції) - виключити
-202- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)

Враховано

Враховано

Враховано

Враховано
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«6. Зміна цільового призначення особливо
цінних земель допускається лише для
розміщення
на
них
об'єктів
загальнодержавного значення, доріг, ліній
електропередачі та зв'язку, трубопроводів,
осушувальних і зрошувальних каналів,
геодезичних
пунктів,
житла,
об'єктів
соціально-культурного призначення, об'єктів,
пов'язаних з видобуванням корисних копалин,
нафтових і газових свердловин та виробничих
споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також
у разі відчуження земельних ділянок для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності, віднесення земель, зазначених у
пунктах "а" і "б" частини першої статті 150
цього Кодексу, до земель природнозаповідного
фонду
та
іншого
природоохоронного призначення, земель
історико-культурного призначення.»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Абзац третій підпункту 1 пункту 2 розділу
ІІ проекту закону (зміни до статті 20
Земельного кодексу України) виключити.
-203- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Враховано

Абзац перший частини шостої статті 20
Земельного кодексу України (в редакції
підпункту 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві
положення» законопроекту), виключити.
(Чинна редакція абзацу першого частини
шостої статті 20 Земельного Кодексу
України містить аналогічні положення.)
-204- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

При внесенні змін до абзацу першого
частини шостої статті 20 Земельного Кодексу
України після слів «пов'язаних з їх
експлуатацією,» додати слова «для створення
та функціонування індустріальних парків,».
-205- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Враховано

абзац 4 частини 1) пункту 2 Розділу ІІ.
Прикінцеві положення, проекту (щодо
викладення абзацу першого частини 6 статті
20 у новій редакції) - виключити
-206- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 2
розділу ІІ проекту закону (зміни до статті 20
Земельного кодексу України) виключити.
-207- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)
У частині 6 статті 20 Земельного кодексу
України
слова
"для
створення
та
функціонування індустріальних парків "
видалити.
-208- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Пуртова
А. А. (р.к. №422), Н.д. Марчук І. П. (р.к.
№394), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано редакційно

Враховано редакційно

частину другу статті 661 викласти в такій
редакції:
"2. Індустріальні парки створюються на
земельних ділянках площею не менше 10
гектарів і не більше однієї тисячі гектарів.
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116
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Редакція, прийнята в першому читанні

статтю 99 доповнити пунктом ж1 такого
змісту:
«ж1) право на будівництво та проходження
інженерних, кабельних, трубопровідних
мереж
необхідних
для
повноцінного
функціонування індустріальних парків;»;

створення

та

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві
положення» законопроекту доповнити новим
абзацом такого змісту:
«у статті 66-1:
«частину другу викласти в такій редакції:
«2. Індустріальні парки створюються на
земельних ділянках площею не менше 10
гектарів і не більше 1000 гектарів.».
-209- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Підпункт 1 пункту 2 Розділу ІІ «Прикінцеві
положення» законопроекту доповнити новим
абзацом такого змісту:
«у статті 66-1: «частину другу викласти в
такій редакції:
«2. Індустріальні парки створюються на
земельних ділянках площею не менше 10
гектарів і не більше 1000 гектарів.
Допускається розташування між земельними
ділянками індустріального парку земельних
ділянок,
на
яких
розташовано
або
передбачається розташувати відповідно до
містобудівної документації виключно об'єкти
інженерно-транспортної інфраструктури.».
-210- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У підпункті 1 пункту 2 розділу II абзац
п'ятий виключити.
-211- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

статтю 99 доповнити пунктом "ж1" такого
змісту:

Відхилено

"ж1) право на будівництво та проходження
інженерних, кабельних, трубопровідних
мереж,
необхідних
для
повноцінного
функціонування індустріальних парків";

доповнити

У підпункті 1 пункту 2 розділу II абзац
шостий виключити.
-212- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Новий пункт ж1 статті 99 Земельного
кодексу України виключити.
-213- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

функціонування

У підпункті 1 пункту 2 розділу II абзац
сьомий виключити.
-214- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

частину п’яту статті 149
пунктом «г)» такого змісту:
«г)

Пропозиції та поправки до проекту

Допускається розташування між земельними
ділянками індустріального парку земельних
ділянок,
на
яких
розташовано
або
передбачається розташувати відповідно до
містобудівної документації виключно об'єкти
інженерно-транспортної інфраструктури";

Відхилено

Враховано

Враховано
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індустріальних парків.»;

118

119

частину другу статті 168 доповнити
підпунктом «г)» такого змісту:

«г) проведення робіт із облаштування,
будівництва, технічного обслуговування
індустріальних парків.»;

Пропозиції та поправки до проекту

У підпункті 1 пункту 2 розділу II абзац
восьмий виключити.
-215- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Новий пункт г) статті 149 Земельного
кодексу України виключити.
-216- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Відхилено

У підпункті 1 пункту 2 розділу II абзац
дев'ятий виключити.
-217- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Пункт законопроєкту щодо доповнення
частини другої статті 168 Земельного кодексу
України підпунктом «г)» виключити.
-218- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

абзац 9 частини 1) пункту 2 Розділу ІІ.
Прикінцеві положення, проекту (щодо
доповнення статті 168 новим підпунктом "г)")
- виключити
-219- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Абзац дев'ятий підпункту 1 пункту 2
розділу ІІ проекту закону (зміни до статті 168
Земельного кодексу України) виключити.
-220- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У підпункті 1 пункту 2 розділу II абзац
десятий виключити.
-221- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
виключити
-222- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

частину другу статті 168 доповнити
пунктом "г" такого змісту:

Відхилено

Відхилено

"г) проведення робіт з облаштування,
будівництва, технічного обслуговування
індустріальних парків";

Відхилено

Відхилено

абзац 10 частини 1) пункту 2 Розділу ІІ.
Прикінцеві положення, проекту (щодо
доповнення статті 168 новим підпунктом "г)")
- виключити
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Висновки, обґрунтування

-223- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Абзац десятий підпункту 1 пункту 2
розділу ІІ проекту закону (зміни до статті 168
Земельного кодексу України) виключити.
-224- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Новий пункт г) частини 2 статті 168
Земельного кодексу України виключити.
-225- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

120

частину першу статті 208 викласти в такій
редакції:

Підпункт «г» частини 2 статті
Земельного кодексу України видалити.
-226- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

168
Відхилено

У підпункті 1 пункту 2 розділу II абзац
одинадцятий виключити.
-227- Н.д. Штепа С. С. (р.к. №283)

Відхилено

Пункт законопроєкту щодо викладення ч.1
статті 208 Земельного кодексу України в новій
редакції виключити.
-228- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

абзац 11 частини 1) пункту 2 Розділу ІІ.
Прикінцеві положення, проекту (щодо
викладення частини 1 статті 208 у новій
редакції) - виключити
-229- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 2
розділу ІІ проекту закону (зміни до статті 208
Земельного кодексу України) виключити.
-230- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Зміни до статті 208 Земельного кодексу
України «Звільнення від відшкодування втрат
сільськогосподарського
та

частину першу статті 208 викласти в такій
редакції:

Відхилено

Відхилено
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«1.
Від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва звільняються громадяни та
юридичні особи у разі використання
земельних ділянок для будівництва шкіл,
дошкільних закладів, державних об'єктів
охорони здоров'я, культури, фізкультури та
спорту, соціального забезпечення, державних
об'єктів дорожнього будівництва, культових
споруд релігійних організацій, кладовищ,
меліоративних
систем,
протиерозійних,
протизсувних і протиселевих споруд, під
будівництво і обслуговування жилих будинків
і господарських будівель, для розміщення
внутрігосподарських
об'єктів
сільськогосподарських, рибогосподарських і
лісогосподарських підприємств, організацій
та установ, для розміщення індустріальних
(промислових)
парків,
інфраструктури
оптових
ринків
сільськогосподарської
продукції, видобування торфу за умови
повернення земельних ділянок у стані,
придатному для попереднього використання,
під об'єкти і території природно-заповідного
фонду, під будівництво і обслуговування
об'єктів
енергетики,
які
виробляють
електричну енергію з альтернативних джерел
енергії, для залісення деградованих та
малопродуктивних земель на підставі
документації із землеустрою, у разі
використання
земельних
ділянок
для
будівництва, облаштування та утримання
інженерно-технічних і фортифікаційних
споруд, огорож, прикордонних знаків,
прикордонних просік, комунікацій, а також
всеукраїнські громадські організації осіб з
інвалідністю України, їх підприємства
(об'єднання), установи та організації, що
фінансуються з Державного бюджету

Пропозиції та поправки до проекту

лісогосподарського
виробництва»
виключити.
-231- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У підпункті 1 пункту 2 розділу II абзац
дванадцятий виключити.
-232- Н.д. Шахов С. В. (р.к. №315), Н.д.
Вельможний С. А. (р.к. №313), Н.д. Сухов
О. С. (р.к. №312)
1.
Від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва звільняються громадяни та
юридичні особи у разі використання
земельних ділянок для будівництва шкіл,
дошкільних закладів, державних об'єктів
охорони здоров'я, культури, фізкультури та
спорту, соціального забезпечення, державних
об'єктів дорожнього будівництва, культових
споруд релігійних організацій, кладовищ,
меліоративних
систем,
протиерозійних,
протизсувних і протиселевих споруд, під
будівництво і обслуговування жилих будинків
і господарських будівель, для розміщення
внутрігосподарських
об'єктів
сільськогосподарських, рибогосподарських і
лісогосподарських підприємств, організацій
та установ, виключити інфраструктури
оптових
ринків
сільськогосподарської
продукції, видобування торфу за умови
повернення земельних ділянок у стані,
придатному для попереднього використання,
під об'єкти і території природно-заповідного
фонду, під будівництво і обслуговування
об'єктів
енергетики,
які
виробляють
електричну енергію з альтернативних джерел
енергії, для залісення деградованих та
малопродуктивних земель на підставі
документації із землеустрою, у разі
використання
земельних
ділянок
для
будівництва, облаштування та утримання
інженерно-технічних і фортифікаційних
споруд, огорож, прикордонних знаків,

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«1.
Від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва звільняються громадяни та
юридичні особи у разі використання
земельних ділянок для будівництва шкіл,
дошкільних закладів, державних об'єктів
охорони здоров'я, культури, фізкультури та
спорту, соціального забезпечення, державних
об'єктів дорожнього будівництва, культових
споруд релігійних організацій, кладовищ,
меліоративних
систем,
протиерозійних,
протизсувних і протиселевих споруд, під
будівництво і обслуговування жилих будинків
і господарських будівель, для розміщення
внутрігосподарських
об'єктів
сільськогосподарських, рибогосподарських і
лісогосподарських підприємств, організацій
та установ, для розміщення індустріальних
(промислових)
парків,
інфраструктури
оптових
ринків
сільськогосподарської
продукції, видобування торфу за умови
повернення земельних ділянок у стані,
придатному для попереднього використання,
під об'єкти і території природно-заповідного
фонду, під будівництво і обслуговування
об'єктів
енергетики,
які
виробляють
електричну енергію з альтернативних джерел
енергії, для залісення деградованих та
малопродуктивних земель на підставі
документації із землеустрою, у разі
використання
земельних
ділянок
для
будівництва, облаштування та утримання
інженерно-технічних і фортифікаційних
споруд, огорож, прикордонних знаків,
прикордонних просік, комунікацій, а також
всеукраїнські громадські організації осіб з
інвалідністю України, їх підприємства
(об'єднання), установи та організації, що
фінансуються з Державного бюджету
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України, у разі використання земельних
ділянок для будівництва реабілітаційних
установ для осіб з інвалідністю і дітей з
інвалідністю, об'єктів фізкультури, спорту та
соціального забезпечення для осіб з
інвалідністю і дітей з інвалідністю.»

прикордонних просік, комунікацій, а також
всеукраїнські громадські організації осіб з
інвалідністю України, їх підприємства
(об'єднання), установи та організації, що
фінансуються з Державного бюджету
України, у разі використання земельних
ділянок для будівництва реабілітаційних
установ для осіб з інвалідністю і дітей з
інвалідністю, об'єктів фізкультури, спорту та
соціального забезпечення для осіб з
інвалідністю і дітей з інвалідністю.
-233- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)
абзац 12 частини 1) пункту 2 Розділу ІІ.
Прикінцеві положення, проекту (щодо
викладення частини 1 статті 208 у новій
редакції) - виключити
-234- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 2
розділу ІІ проекту закону (зміни до статті 208
Земельного кодексу України) виключити.
-235- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)

122

2) У Законі України «Про державну
допомогу
суб’єктам
господарювання»
(Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 34,
ст.1173, із наступними змінами):

У частині 1 статті 208 Земельного кодексу
України
слова
"
для
розміщення
індустріальних (промислових) парків "
видалити.
-236- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

України, у разі використання земельних
ділянок для будівництва реабілітаційних
установ для осіб з інвалідністю і дітей з
інвалідністю, об'єктів фізкультури, спорту та
соціального забезпечення для осіб з
інвалідністю і дітей з інвалідністю";

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Підпункт 2 пункту 2 розділу II виключити.
-237- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

П. 2) - виключити
-238- Н.д. Рущишин Я. І. (р.к. №318)
Підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві
положення» проекту Закону виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

2) частину другу статті 3 Закону України
"Про
державну
допомогу
суб’єктам
господарювання" (Відомості Верховної Ради
України, 2014 р., № 34, ст. 1173; 2018 р., № 36,
ст. 274; 2020 р., № 43, ст. 371 із змінами,
внесеними Законом України від 27 ківтня
2021 року № 1414-ІХ) доповнити пунктом 6
такого змісту:

123
124

частину другу статті 3 доповнити пунктом
5 такого змісту:
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125

«5)
створення
та
функціонування
індустріальних парків на території України
згідно із Законом України «Про індустріальні
парки».

Пропозиції та поправки до проекту

-239- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)
У частині другої статті 3 Закону України
«Про
державну
допомогу
суб’єктам
господарювання» речення «5) створення та
функціонування індустріальних парків на
території України згідно із Законом України
«Про індустріальні парки» виключити.
(Відповідно до Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та іншими
державами-членами, і іншої сторони,
ратифікованої
Законом
України
від
16.09.2014 № 1678–VII «Про ратифікацію
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони
та
Європейським
Союзом,
Європейським співтовариством з атомної
енергії і іншими державами-членами, з іншої
сторони», будь-яка нова допомога, яка
надається
Україні,
має
відповідати
положенням статей 262 та 264 цієї Угоди.)
-240- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Пуртова
А. А. (р.к. №422), Н.д. Марчук І. П. (р.к.
№394), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 2
Розділу
ІІ
«Прикінцеві
положення»
законопроекту викласти в такій редакції:
«5)
створення
та
функціонування
індустріальних парків на території України,
державне стимулювання індустріальних
парків (державна підтримка керуючих
компаній, ініціаторів створення - суб’єктів
господарювання та учасників індустріальних
парків) згідно із Законом України «Про
індустріальні парки».».
-241- Н.д. Тимошенко Ю. В. (р.к. №162),
Н.д. Соболєв С. В. (р.к. №165), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Новий пункт «5» частини 2 статті 3 Закону
України «Про державну допомогу суб’єктам
господарювання» виключити.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

"6) державне стимулювання керуючих
компаній, ініціаторів створення - суб’єктів
господарювання та учасників індустріальних
парків згідно із Законом України "Про
індустріальні парки".

Відхилено

Відхилено
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-242- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Абзац третій підпункту 2 пункту 2 Розділу
ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту
викласти в такій редакції:
«6) державне стимулювання керуючих
компаній, ініціаторів створення - суб’єктів
господарювання та учасників індустріальних
парків згідно із Законом України «Про
індустріальні парки».
-243- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Закон України «Про управління об’єктами
державної власності» (Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 2006, № 46, ст.456)
Стаття 13. Визначення вартості об'єктів
державної власності та порядку їх охорони
…
2. Вартість майна, що вноситься у спільну
діяльність, учасником якої є державне
підприємство, установа або організація,
визначається на підставі незалежної оцінки із
застосуванням бази оцінки, що відповідає
ринковій вартості, згідно з вимогами
законодавства про оцінку майна.
Під час укладення договорів про спільну
діяльність
розмір
частки
державних
підприємств, установ і організацій, а також
господарських товариств, у статутному
капіталі яких частка держави перевищує 50
відсотків, має становити не менш як 50
відсотків спільного майна учасників спільної
діяльності, крім випадків укладення договору
про спільну діяльність в рамках державноприватного партнерства.
Вартість власної виробленої продукції,
що вноситься у спільну діяльність
сторонами договору простого товариства за
участю
державного
підприємства,
установи,
організації,
а
також
господарського товариства, у статутному
капіталі яких частка держави перевищує
50 відсотків, які планують стати
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Висновки, обґрунтування

127

учасниками індустріального парку із
функціональним призначенням у науковотехнічній,
телекомунікаційній,
інформаційній
сферах
та
у
сфері
енергетиці, визначається на підставі
незалежної оцінки, яка проводиться із
застосуванням бази вартості відтворення
такого майна, згідно з вимогами
законодавства про оцінку майна.
-244- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Відхилено

128

Закон
України
“Про
регулювання
містобудівної
діяльності”
(Відомості
Верховної Ради, 2011, № 34, ст. 343)
Стаття 33. Здійснення комплексної
забудови території
1.
Комплексна
забудова
території
здійснюється з метою забезпечення реалізації
інтересів соціально-економічного розвитку
громад і спрямовується на попереднє
проведення
інженерної
підготовки,
спорудження інженерно-транспортних мереж,
об’єктів соціальної та виробничої сфер,
житлових
будинків,
інших
об’єктів
будівництва, а також на благоустрій території.
Комплексна
забудова
території
може
здійснюватися
шляхом
створення
індустріальних
парків,
комплексної
реконструкції
кварталів
(мікрорайонів)
застарілого житлового фонду одним або
кількома інвесторами.
-245- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Закон України «Про третейські суди»
(Відомості Верховної Ради України), 2004 р.,
N 35, ст.412)
Стаття 8. Порядок утворення третейських
судів
Постійно діючі третейські суди можуть
утворюватися та діяти при зареєстрованих
згідно з чинним законодавством України:
всеукраїнських громадських організаціях;
всеукраїнських організаціях роботодавців;
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фондових
і
товарних
біржах,
саморегулівних організаціях професійних
учасників ринку цінних паперів;
торгово-промислових палатах;
всеукраїнських асоціаціях кредитних
спілок, Центральній спілці споживчих
товариств України;
об’єднаннях,
асоціаціях
суб’єктів
підприємницької діяльності - юридичних осіб,
у тому числі банків;
керуючих компаніях індустріальних
парків.
-246- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Відхилено

Закон України "Про ринок електричної
енергії" (Відомості Верховної Ради, 2017, №
27-28, ст.312)
Стаття
7.
Ціноутворення
(тарифоутворення) на ринку електричної
енергії
…
4. Тарифи на послуги з передачі та
розподілу електричної енергії розраховуються
незалежно від відстані, на яку вона
передається та розподіляється. Тарифи на
послуги з передачі та розподілу можуть
складатися з декількох ставок, зокрема ставки
за користування потужністю електричних
мереж.
Тарифи на послуги з передачі та
розподілу електричної енергії можуть
включати
цільовий
прибуток
для
приєднання до електричних мереж малих
систем розподілу індустріальних парків.
-247- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Стаття 21. Приєднання електроустановок
до електричних мереж
…
3. Послуга з приєднання електроустановок
замовника до системи передачі та системи
розподілу є платною послугою (крім
випадків визначених цим Законом) та
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

надається оператором системи передачі або
оператором системи розподілу відповідно до
договору про приєднання
.…
11. Плата за приєднання до електричних
мереж
оператора
системи
розподілу
визначається на підставі методики (порядку)
формування плати за приєднання до системи
передачі та системи розподілу, затвердженої
Регулятором
після
консультацій
з
Секретаріатом
Енергетичного
Співтовариства.
Методика
(порядок)
формування плати за приєднання до системи
передачі та системи розподілу має бути
недискримінаційною і прозорою та підлягає
оприлюдненню Регулятором, оператором
системи передачі і операторами систем
розподілу.
Плата за приєднання до електричних
мереж
оператора
системи
передачі
визначається згідно з кошторисом, який є
невід'ємною частиною відповідної проектної
документації, розробленої з урахуванням
вимог частини дев'ятої цієї статті.
Плата за приєднання до електричних
мереж
оператора
системи
передачі
електроустановок малих систем розподілу
індустріальних парків не стягується.
12. Розрахунок плати за стандартне
приєднання до електричних мереж оператора
системи розподілу передбачає складову плати
за приєднання потужності (враховуючи
потужність,
що
створюється),
яка
визначається як добуток величини замовленої
до приєднання потужності та ставки плати за
стандартне приєднання.
Розрахунок плати за нестандартне
приєднання до електричних мереж оператора
системи розподілу передбачає:
складову плати за приєднання потужності
(враховуючи потужність, що створюється),
яка визначається як добуток величини

97

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

замовленої до приєднання потужності та
ставки плати за нестандартне приєднання
потужності;
складову плати за створення електричних
мереж лінійної частини приєднання.
Плата за приєднання до електричних
мереж оператора системи розподілу
електроустановок малих систем розподілу
індустріальних парків не стягується.
У разі надання оператором системи
розподілу послуги з приєднання відповідно до
вимог частини сьомої цієї статті складова
плати за створення електричних мереж
лінійної частини приєднання визначається
згідно з кошторисом, який є невід'ємною
частиною відповідної проектної документації,
розробленої з урахуванням вимог частини
сьомої цієї статті.
-248- Н.д. Пуртова А. А. (р.к. №422)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Стаття 49. Розподіл електричної енергії
електричними
мережами
основних
споживачів
...
4.
Регулятор
може
класифікувати
електричні
мережі,
що
розподіляють
електричну енергію на обмеженій території
комерційного закладу, закладу громадського
обслуговування,
житлового
комплексу,
іншого об’єкта як малу систему розподілу,
якщо виконується хоча б одна із таких умов:
1) виробничі процеси користувачів такої
системи пов’язані між собою з технологічних
причин або міркувань безпеки;
2)
розподіл
такими
мережами
здійснюється переважно для власника мереж
або для юридичних осіб, пов’язаних з ним
господарськими
відносинами
та/або
відносинами контролю;
3) розподіл електричної енергії такими
мережами
здійснюється
керуючою
компанією або іншим уповноваженим
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ініціатором створення індустріального
парку суб'єктом господарювання в межах
індустріального парку.
Класифікація та критерії визначення малих
систем розподілу визначаються кодексом
системи розподілу виходячи, зокрема, з
кількості та категорії користувачів малої
системи розподілу, обсягів розподілу
електричної
енергії
малою
системою
розподілу, потужності приєднання до системи
передачі та/або системи розподілу.
5. Оператори малої системи розподілу
виконують функції, мають права та обов’язки
оператора
системи
розподілу
щодо
користувачів малої системи розподілу з
урахуванням
особливостей,
визначених
кодексом системи розподілу та правилами
роздрібного ринку, без відповідних ліцензій.
Оператор малої системи розподілу у
межах
приєднаної
потужності
на
договірних засадах має надавати технічні
умови на приєднання за типовою формою
відповідно до кодексу систем розподілу.
Технічні умови можуть бути вихідним
даними для проєктування будівництва
об’єкта у межах індустріального парку.
Максимальна (гранична) плата за послуги
з розподілу малими системами розподілу
визначається відповідно до методики,
затвердженої Регулятором, крім випадку
визначення плати за послуги з розподілу
малими
системами
розподілу
індустріального парку, яка визначається
на умовах договору, що укладається з
оператором малої системи розподілу
індустріального парку.
До операторів малої системи розподілу не
застосовуються вимоги частини третьої цієї
статті та положення статті 47 цього Закону.
-249- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

3. Кабінету Міністрів України:

Пункт 3 розділу II виключити.
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строк з дня набрання чинності цим законом
розробити та затвердити:

-250- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239),
Н.д. Наталуха Д. А. (р.к. №14), Н.д. Пуртова
А. А. (р.к. №422), Н.д. Марчук І. П. (р.к.
№394), Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к.
№391)
Пункт 3 Розділу ІІ. «Прикінцеві
положення» законопроекту викласти в такій
редакції:
«3. Кабінету Міністрів України:
1) протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом вжити заходів щодо
утворення
уповноваженого
державного
органу для реалізації державної політики
щодо
створення
і
функціонування
індустріальних парків на території України;
2) розробити та подати до Верховної Ради
України проект закону щодо внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет
України на 2021 рік" де передбачити видатки
на утримання уповноваженого державного
органу для реалізації державної політики
щодо
створення
і
функціонування
індустріальних парків на території України;
3) під час підготовки проекту Державного
бюджету на 2022 рік та наступні 4 роки
передбачити видатки в сумі не менше 2 000
000 тис. гривень на відповідний календарний
рік:
- на реалізацію бюджетної програми
часткової компенсації відсоткової ставки за
кредитами (позиками) керуючим компаніям
та ініціаторам створення - суб’єктам
господарювання
для
облаштування
індустріальних парків;
- на реалізацію бюджетної програми
часткової компенсації відсоткової ставки за
кредитами
(позиками)
учасникам
індустріальних парків для здійснення
господарської
діяльності
у
межах
індустріального парку та/або облаштування
індустріальних парків;

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

1) до 1 січня 2025 року утворити
центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику щодо створення і
функціонування індустріальних парків на
території
України,
діяльність
якого
спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України. До моменту створення
зазначеного органу, але не пізніше 1 січня
2025
року,
функції
уповноваженого
державного органу виконує центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування
та
реалізує
державну
інвестиційну політику;
2) у шестимісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом створити державну
установу для здійснення підтримки ініціаторів
створення, керуючих компаній та учасників
індустріальних парків з метою активізації
створення та розвитку індустріальних парків,
а також для сприяння у реалізації Стратегії
розвитку індустріальних парків відповідно до
Закону;
3) під час підготовки проекту Закону
України про Державний бюджет України на
2022 рік та наступні чотири роки передбачити
видатки в сумі не менше 2 000 000 тисяч
гривень на відповідний рік:
на реалізацію бюджетної програми
часткової компенсації відсоткової ставки за
кредитами (позиками) керуючим компаніям
та ініціаторам створення - суб’єктам
господарювання
для
облаштування
індустріальних парків;
на реалізацію бюджетної програми повної
або часткової компенсації відсоткової ставки
за
кредитами
(позиками)
учасникам
індустріальних парків - для здійснення
господарської діяльності на території (у
межах)
індустріального
парку
та/або
облаштування індустріальних парків;
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- на реалізацію бюджетної програми щодо
надання
цільового
фінансування
на
безповоротній основі керуючим компаніям та
ініціаторам
створення
суб’єктам
господарювання
для
облаштування
індустріальних парків та/або для створення та
розвитку
інженерно-транспортної
інфраструктури індустріальних парків;
- на реалізацію бюджетної програми щодо
організації
уповноваженим
державним
органом будівництва, реконструкції, ремонту
інженерно транспортної-інфраструктури для
створення та функціонування індустріальних
парків, а також облаштування індустріальних
парків;
4) щорічно, починаючи з 2022 року,
інформувати Верховну Раду України про:
- кількість створених в календарному році
індустріальних
парків
та
кількість
індустріальних парків включених до Реєстру
індустріальних парків;
- суму видатків бюджету спрямованих в
календарному
році
на
облаштування
індустріальних парків та на компенсацію
відсоткової ставки за кредитами (позиками);
- кількість створених в календарному році
робочих місць, вартість випущеної та
експортованої продукції в індустріальних
парках включених до Реєстру індустріальних
парків.».
-251- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)
Пункт 3 Розділу ІІ. «Прикінцеві
положення» законопроекту викласти в такій
редакції:
"3. Кабінету Міністрів України:
1) у термін до 01 січня 2025 року створити
центральний орган виконавчої влади,
діяльність
якого
спрямовується
і
координується Кабінетом Міністрів України, і
який реалізує державну політику щодо
створення і функціонування індустріальних

Висновки, обґрунтування

Враховано
Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

на реалізацію бюджетної програми щодо
надання коштів на безповоротній основі
керуючим компаніям та ініціаторам створення
суб’єктам
господарювання
для
облаштування індустріальних парків та/або
для створення та розвитку інженернотранспортної інфраструктури індустріальних
парків;
на реалізацію бюджетної програми
будівництва,
реконструкції,
ремонту
інженерно-транспортної інфраструктури - для
створення та функціонування індустріальних
парків, а також облаштування індустріальних
парків;
на
створення
та
функціонування
державної установи - для здійснення
підтримки ініціаторів створення, керуючих
компаній та учасників індустріальних парків,
а також для сприяння реалізації Стратегії
розвитку індустріальних парків;
4) щорічно, починаючи з 2022 року,
інформувати Верховну Раду України про:
кількість створених у відповідному році
індустріальних
парків
та
кількість
індустріальних парків, включених до Реєстру
індустріальних парків;
суму
видатків,
спрямованих
у
відповідному
році
на
облаштування
індустріальних парків та на компенсацію
відсоткової ставки за кредитами (позиками);
кількість створених у відповідному році
робочих місць, вартість випущеної та
експортованої продукції в індустріальних
парках, включених до Реєстру індустріальних
парків.
5) у шестимісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
розробити та затвердити Стратегію
розвитку індустріальних парків з урахуванням
діючих індустріальних парків, включених до
Реєстру індустріальних парків;
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парків на території України. До моменту
створення вказаного органу, але не пізніше 01
січня 2025 року, функції уповноваженого
державного органу виконує центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує
формування
та
реалізує
державну
інвестиційну політику.
2) З метою активізації створення та
розвитку індустріальних парків, а також
сприяння у реалізації Стратегії розвитку
індустріальних парків у шестимісячний строк
з дня набрання чинності цим Законом
створити державну установу для здійснення
підтримки ініціаторів створення, керуючих
компаній та учасників індустріальних парків
відповідно до Закону.
3) Ініціаторам створення та/або керуючим
компаніям індустріальних парків, включених
до Реєстру індустріальних парків на момент
набрання чинності цим Законом, протягом 3
місяців надати Уповноваженому державному
органу:
- інформацію про Ініціатора створення,
керуючу компанію, учасників індустріальних
парків та інших суб’єктів індустріальних
парків,
які
здійснюють
господарську
діяльність
на
території
(у
межах)
індустріального парку;
- інформацію про види господарської
діяльності, що здійснюються на території
індустріального парку;
- інформацію про об’єкти нерухомого
майна на території індустріального парку;
- інформацію про отримання державної
підтримки на облаштування індустріального
парку;
- інформацію про обсяги інвестицій,
залучених у створення, облаштування та
функціонування індустріального парку.
4) Уповноваженому органу протягом 6
місяців з моменту набрання чинності цим
Законом
за
результатами
аналізу

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

прийняти
нормативно-правові
акти,
необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
6) поінформувати Верховну Раду України
про стан виконання цього Закону у 2022 році.
4. Ініціаторам створення та/або керуючим
компаніям індустріальних парків, включених
до Реєстру індустріальних парків, протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом надати уповноваженому державному
органу інформацію про:
ініціатора створення, керуючу компанію,
учасників індустріальних парків та інших
суб’єктів
індустріальних
парків,
які
здійснюють господарську діяльність на
території (у межах) індустріального парку;
види господарської діяльності, що
здійснюються на території індустріального
парку;
об’єкти нерухомого майна на території
індустріального парку;
отримання державної підтримки на
облаштування індустріального парку;
обсяги
інвестицій,
залучених
для
створення, облаштування та функціонування
індустріального парку.
5. Уповноваженому державному органу
протягом шести місяців з дня набрання
чинності цим Законом за результатами аналізу
відповідності вимогам Закону індустріальних
парків, ініціаторів їх створення, керуючих
компаній, учасників та інших суб’єктів
індустріальних парків, які здійснюють
господарську діяльність на території (у
межах) індустріальних парків, об’єктів,
розташованих на території індустріальних
парків, та видів господарської діяльності, що
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відповідності вимогам Закону індустріальних
парків, ініціаторів їх створення, керуючих
компаній, учасників та інших суб’єктів
індустріальних парків, які здійснюють
господарську діяльність на території (у
межах) індустріальних парків, об’єктів,
розташованих на території індустріальних
парків та видів господарської діяльності, що
здійснюється на території індустріальних
парків, підготувати проекти рішень Кабінету
Міністрів
України
про
виключення
індустріальних парків, які не відповідають
вимогам Закону, з Реєстру індустріальних
парків.
5) під час підготовки проекту Державного
бюджету на 2022 рік та наступні 4 роки
передбачити видатки в сумі не менше 2 000
000 тис. гривень на відповідний календарний
рік:
- на реалізацію бюджетної програми
часткової компенсації відсоткової ставки за
кредитами (позиками) керуючим компаніям
та ініціаторам створення - суб’єктам
господарювання
для
облаштування
індустріальних парків;
- на реалізацію бюджетної програми
повної або часткової компенсації відсоткової
ставки за кредитами (позиками) учасникам
індустріальних парків для здійснення
господарської
діяльності
у
межах
індустріального парку та/або облаштування
індустріальних парків;
- на реалізацію бюджетної програми щодо
надання коштів на безповоротній основі
керуючим компаніям та ініціаторам створення
суб’єктам
господарювання
для
облаштування індустріальних парків та/або
для створення та розвитку інженернотранспортної інфраструктури індустріальних
парків;
- на реалізацію бюджетної програми
будівництва,
реконструкції,
ремонту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

здійснюється на території індустріальних
парків, підготувати проекти рішень Кабінету
Міністрів
України
про
виключення
індустріальних парків, які не відповідають
вимогам Закону, з Реєстру індустріальних
парків.
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інженерно транспортної інфраструктури для
створення та функціонування індустріальних
парків, а також облаштування індустріальних
парків;
- на створення та функціонування
державної установи для здійснення підтримки
ініціаторів створення, керуючих компаній та
учасників індустріальних парків, а також
сприяння реалізації Стратегії розвитку
індустріальних парків;
6) щорічно, починаючи з 2022 року,
інформувати Верховну Раду України про:
- кількість створених в календарному році
індустріальних
парків
та
кількість
індустріальних парків включених до Реєстру
індустріальних парків;
- суму видатків бюджету спрямованих в
календарному
році
на
облаштування
індустріальних парків та на компенсацію
відсоткової ставки за кредитами (позиками);
- кількість створених в календарному році
робочих місць, вартість випущеної та
експортованої продукції в індустріальних
парках, включених до Реєстру індустріальних
парків.».
131

132

133

1) програму компенсації для керуючих
компаній, ініціаторів створення - суб’єктів
господарювання та учасників індустріальних
парків за рахунок коштів, передбачених
законом про Державний бюджет України,
п’ятдесяти відсотків витрат на підключення та
приєднання до електромереж;
2) для учасників індустріальних парків –
виробників експортної продукції програму
позик із відшкодуванням відсотків на суму
кредиту у залежності від відсотка експортної
продукції:
1) від 15% до 30% експорту –
відшкодування
30%
загальної
суми
відсоткових платежів за кредитом;
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134

2) від 30% до 50% експорту –
відшкодування
50%
загальної
суми
відсоткових платежів за кредитом;
3) більше 50% експорту – відшкодування
50% загальної суми відсоткових платежів за
кредитом;
4) більше 70% експорту – відшкодування
70% загальної суми відсоткових платежів за
кредитом.
3) для учасників індустріальних парків, які
здійснюють виробничу діяльність в межах
індустріальних парків протягом перших трьох
років,
програму
відшкодування
на
безповоротній основі капітальних витрат на
облаштування виробництва, відповідно до
частки експорту в загальному обсязі
продукції:
1) від 15% до 30% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
відшкодування в обсязі 15 % загальних
капітальних витрат;
2) від 30% до 50% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох 3 років діяльності)
– відшкодування в обсязі 30 % загальних
капітальних витрат;
3) більше 50% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
відшкодування в обсязі 50% загальних
капітальних витрат;
4) більше 70% експорту (в середньому
протягом кожного з трьох років діяльності) –
відшкодування в обсязі 70% загальних
капітальних витрат.
4. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:

135
136
137

138

139

140

141

142

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-252- Н.д. Кисилевський Д. Д. (р.к. №239)

Враховано

Абзаци перший та другий пункту 4 Розділу
ІІ "Прикінцеві та перехідні положення"
викласти у такій редакції:
"4. Кабінету Міністрів України у
шестимісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:

Народні
депутати
України
члени
Комітету
з
питань
економічного розвитку

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції
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розробити
та
затвердити
план
розташування індустріальних парків з
урахуванням діючих індустріальних парків,
включених до Реєстру індустріальних парків;
прийняти
нормативно-правові
акти,
необхідні для реалізації цього Закону;
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Висновки, обґрунтування

розробити та затвердити Стратегію
розвитку індустріальних парків з урахуванням
діючих індустріальних парків, включених до
Реєстру індустріальних парків; "
-253- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий
виключити.

пункту

4

розділу

пункту

4

розділу

Відхилено

II

-254- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац третій
виключити.

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено
II

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
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-255- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Враховано

Розділ ІІ «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у 2022 році
поінформувати Верховну Раду України про
стан виконання цього Закону».
Обґрунтування: З метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України поінформувати Верховну Раду
України у 2022 році про стан виконання цього
Закону.
148

Голова Верховної Ради
України

Голова Верховної Ради
України
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