ПРОПОЗИЦІЇ
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
до проекту Закону України “Про державну підтримку інвестиційних
проектів із значними інвестиціями в Україні”
(далі – законопроект)
Ініціатор законопроекту - Президент України
Реєстраційний номер 3760 від 01.07.2020
Пропозиції надаються до другого читання
1.

Підтримується.

2.
Законопроект розроблено з метою розвитку національної економіки, зумовленого
необхідністю підвищення її ефективності, зокрема шляхом залучення приватних
вітчизняних та іноземних інвестицій, активізації обміну технологіями, забезпечення
розвитку людського капіталу, посилення розвитку підприємництва, вирішення екологічних
та соціальних проблем, наприклад - через імплементацію "зелених" технологій та стандартів
соціально відповідального ведення бізнесу.
Законопроектом передбачено впровадження механізму надання державної підтримки
для реалізації проектів із значними інвестиціями шляхом укладання спеціальних
інвестиційних договорів.
Положеннями законопроекту визначено, що інвестиційний проект із значними
інвестиціями має відповідати певним критеріям, а саме:


сума інвестицій повинна перевищувати 20 млн. євро;

 строк реалізації інвестиційного проекту: до 5 років, термін дії спеціального
інвестиційного договору з Урядом – 15 років;
 створення min 80 робочих місць з min зарплатою +15% ніж середня у відповідній
галузі в регіоні;


сфери, де реалізується проект із значними інвестиціями:

переробна промисловість (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів,
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв);
добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин
(крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу);
поводження з відходами;
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність, логістика;
освіта, наукова та науково-технічна діяльність;
охорона здоров'я;
мистецтво, культура;
спорт, туризм, курортно-рекреаційна сфера.
 державна підтримка інвесторів для реалізації інвестиційних проектів зі значними
інвестиціями не може перевищувати 30 % суми інвестицій.
Також передбачено такі можливі форми державної підтримки для інвестиційних
проектів із значними інвестиціями, як:
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звільнення від сплати окремих податків та зборів;

 звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та
комплектуючих виробів до нього, що ввозяться виключно для реалізації інвестиційного
проекту із значними інвестиціями;
 надання земельної ділянки державної або комунальної власності у користування
(оренду) для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями;
 забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та 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 реалізації інвестиційного проекту із значними
інвестиціями.
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