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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про
індустріальні парки" щодо спрощення створення та стимулювання
діяльності індустріальних парків
(реєстр. № 4416 від 24.11.2020, н.д. Лабазюк С.П., Лубінець Д.В. та ін.)
Комітет розглянув проект Закону на своєму засіданні 10 лютого 2021 року
(протокол № 62) відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.
1. Загальна характеристика законопроекту
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є
стимулювання розвитку виробничих галузей економіки через перезапуск
механізму створення та функціонування індустріальних парків.
Наявний механізм залучення учасників індустріальних парків, закладений у
Законі України «Про індустріальні парки» показав себе нежиттєздатним.
Запровадження додаткових посередників між ініціаторами створення парків та
учасниками на практиці не забезпечило належну організацію.
Законопроект суттєво розширює можливості для громадського контролю в
рамках відбору учасників індустріальних парків, а також прибирає низку
посередницьких послуг, діяльність щодо яких нині не підлягає розголошенню.
Крім того, вводяться більш жорсткі обмеження щодо можливого відчуження
державного або комунального майна.
2. Належність законопроекту за предметом правового регулювання до
сфери дії права Європейського Союзу
Проект Закону за предметом правового регулювання належить до сфери
законодавства про компанії, що відповідно до Закону України «Про
Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу» від 18 березня 2004 року № 1629-IV належить до
пріоритетних сфер, в яких здійснюється адаптація законодавства України до
законодавства Європейського Союзу та охоплюється зобов’язаннями України
передбаченими у рамках Глави 9 «Співробітництво у сфері науки та технологій»
Розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між
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Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(далі – Угода про асоціацію).
3. Відповідність законопроекту праву ЄС
За результатами правового аналізу проекту Закону щодо його відповідності
aquis ЄС та Угоді про асоціацію слід зазначити таке.
Згідно з положеннями статті 374 Угоди про асоціацію, Сторони
розвивають та посилюють наукове та технологічне співробітництво з метою як
наукового розвитку як такого, так і зміцнення свого наукового потенціалу для
вирішення національних та глобальних викликів. Сторони докладають зусиль
для досягнення прогресу в набутті наукових та технологічних знань, важливих
для забезпечення сталого економічного розвитку, шляхом розвитку дослідних
потужностей та людського потенціалу. Накопичення та обмін науковою
інформацією сприяють підвищенню конкурентоспроможності Сторін шляхом
розширення можливостей їх економіки щодо набуття та використання знань для
комерціалізації нових продуктів та послуг.
Законопроектом, зокрема, запропонована нова редакція статті 34 «Державна
підтримка створення та облаштування індустріальних парків» Закону України
«Про індустріальні парки», якою запропоновано напрямки використання коштів
Державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів для робіт з
облаштування індустріальних парків.
Право ЄС та законодавство країн-членів ЄС не передбачає окремих
інструментів державної допомоги саме для індустріальних парків. В країнахчленах ЄС індустріальні парки в межах програм регіональної допомоги
отримують державну допомогу переважно спрямовану на створення нових
робочих місць, на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та
інноваційну діяльність. Такі програми передбачають покриття операційних
витрат підприємств – учасників індустріальних парків.
Відповідно до положень статті 262 Угоди про асоціацію, будь-яка
допомога, надана Україною або країнами-членами Європейського Союзу з
використанням державних ресурсів, що спотворює або загрожує спотворити
конкуренцію шляхом надання переваг окремим підприємствам або виробництву
окремих товарів, є несумісною з належним функціонуванням цієї Угоди в тій
мірі, в якій вона може впливати на торгівлю між Сторонами.
Разом з цим, може вважатися сумісним з належним виконанням цієї Угоди
допомога для сприяння розвитку певної економічної діяльності або певних
економічних сфер, якщо така допомога не має несприятливого впливу на умови
торгівлі всупереч інтересам Сторін.
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З огляду на зазначене, проект Закону за своєю метою не суперечить
міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції,
але потребує експертного висновку Антимонопольного комітету України з
метою оцінки впливу на конкуренцію у зв’язку із запропонованими змінами
щодо напрямків використання суб’єктами господарювання державної допомоги.
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