Проект
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
до проекту Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі
значними інвестиціями"
Проект Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів
зі значними інвестиціями" (далі – законопроект), ініційований Президентом
України В. Зеленським (реєстр. № 3760 від 01.07.2020), визначає організаційні,
правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проектів зі
значними інвестиціями з метою залучення в Україну стратегічних інвесторів,
створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів
та зростання конкурентоспроможності економіки України.
Прийняття законопроекту передбачатиме можливість надання державної
підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями у формі
податкових пільг, надання права на користування земельною ділянкою для
реалізації інвестиційного проекту зі сплатою орендної плати за спеціальними
умовами, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні
шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні
комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за
кошти держави.
Відповідно до законопроекту для отримання державної підтримки
інвестиційного проекту зі значними інвестиціями необхідно забезпечити
відповідність наступним умовам:
проект реалізується на території України у сферах переробної
промисловості, інфраструктури, логістики, поводження з побутовими
відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту;
проект передбачає будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний
ремонт інфраструктурних, туристичних, виробничих об'єктів, об'єктів охорони
здоров'я, освіти, поводження з побутовими відходами, об'єктів спортивної
інфраструктури, придбання необхідного обладнання;
створення у кожному календарному році впродовж строку реалізації
проекту не менше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою
працівників, розмір якої не менш ніж на 15 відсотків перевищує розмір
середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується
проект, за попередній календарний рік;
розмір інвестицій в об'єкти інвестування протягом строку реалізації
інвестиційного проекту зі значними інвестиціями перевищує суму,
еквівалентну 30 мільйонам євро (такий розмір розраховується за офіційним
ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000007CF72E0074EE8200
Підписувач Петрашко Ігор Ростиславович
Дійсний з 30.03.2020 0:00 по 30.03.2022 0:00

Мінекономіки
Н4В"HВВ&-A}\ZО
3902-01/44812-01 від 20.07.2020

2

курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату
фактичного здійснення інвестицій);
строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не
перевищує п'яти років.
Державну підтримку відповідно до законопроекту зможуть отримати як
українські інвестори, так і іноземні. Іноземні інвестори для отримання
державної підтримки повинні будуть зареєструвати юридичну особу в Україні
для реалізації такого проекту.
Разом із цим, передбачена законопроектом підтримка буде спрямована на
суб'єктів господарювання (інвесторів), які будуть реалізувати нові інвестиційні
проекти, а також створювати нові робочі місця.
Законопроект пов'язаний із проектами Законів України "Про внесення
змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують
інвестиційні проекти зі значними інвестиціями" (реєстр. № 3761 від 01.07.2020)
та "Про внесення зміни до розділу XXІ "Прикінцеві та перехідні положення"
Митного кодексу України" (реєстр. № 3762 від 01.07.2020).
Ураховуючи викладене, законопроект підтримується.
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