19 січня 2012 р.
Коментар НРА «Рюрік» до Закону України № 4218-VI від 22.12.2011 р. «Про
внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність»
16.01.2012 р. набув чинності Закон України № 4218-VI від 22.12.2011 р. «Про внесення змін до
Закону України «Про інвестиційну діяльність», підписаний Президентом України 11.01.2012 р.
Цим Законом вносяться зміни до Закону України «Про інвестиційну діяльність», які стосуються
приведення термінології у відповідність із чинним законодавством, а також запровадження
державної реєстрації інвестиційних проектів/проектних (інвестиційних) пропозицій, які потребують
державної підтримки та проведення оцінки їх економічної ефективності.
Цим Законом:
– визначено, що інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів
і проведенням операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та
інтелектуальних цінностей;
– приведено термінологію у відповідність із чинним законодавством, зокрема, визначено, що
інвестиційний проект – це сукупність цілеспрямованих організаційно-правових, управлінських,
аналітичних, фінансових та інженерно-технічних заходів, які здійснюються суб’єктами
інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та
достатніх для обґрунтування, організації та управління роботами з реалізації проекту.
Розробленню інвестиційного проекту може передувати розроблення проектної (інвестиційної)
пропозиції. Відповідно, проектна (інвестиційна) пропозиція – це результат техніко-економічного
дослідження інвестиційних можливостей, виходячи з яких приймається рішення про реалізацію
інвестиційного проекту, оформлений у вигляді пропозиції щодо ініціювання інвестиційного
проекту;
– визначено порядок та форму, затверджені центральним органом виконавчої влади з питань
економічної політики, за якими має розроблятись та подаватись інвестиційний проект, для
реалізації якого може надаватися державна підтримка;
– визначено шляхи, якими надається державна підтримка реалізації інвестиційних проектів,
зокрема:
1) фінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів;
2) співфінансування інвестиційних проектів з державного та місцевих бюджетів;
3) надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних та
місцевих гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями
суб’єкта господарювання, а також кредитування за рахунок коштів державного або місцевих
бюджетів;
4) повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів
відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;
5) визначення засад податкової та митної політики, сприятливих для реалізації інвестиційних
проектів.
Відбір інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій для надання державної
підтримки здійснюється на конкурсній основі на підставі даних Державного реєстру інвестиційних
проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій, а також експертних висновків за результатами
проведення експертної оцінки їх економічної ефективності;
– визначено порядок державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних)
пропозицій. Строк розгляду поданих для державної реєстрації інвестиційного проекту або
проектної (інвестиційної) пропозиції документів не повинен перевищувати одного місяця з дня їх
надходження. Після державної реєстрації інвестиційного проекту або проектної (інвестиційної)
пропозиції центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики видає суб’єкту
інвестиційної діяльності витяг з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних
(інвестиційних) пропозицій. Строк дії державної реєстрації інвестиційного проекту та проектної
(інвестиційної) пропозиції припиняється у разі завершення реалізації або розроблення
інвестиційного проекту та/або за поданням суб’єкта інвестиційної діяльності, або якщо протягом
більш як трьох років такий проект або пропозицію не обрано під час проведення конкурсного
відбору для надання державної підтримки, після чого відповідний запис у Державному реєстрі
інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій анулюється. Державна реєстрація
інвестиційного проекту та проектної (інвестиційної) пропозиції не передбачає будь-яких
зобов’язань щодо надання державної підтримки за рахунок коштів державного та/або місцевих
бюджетів.
Аналітичний департамент НРА «Рюрік» вважає, що даний Закон направлений на підвищення
ефективності державного регулювання у сфері інвестиційної діяльності, він дозволить звести всі
інвестиційні проекти, що потребують державної підтримки, у єдиний реєстр і надасть можливість
проводити відповідний моніторинг та аналіз для прийняття рішень.
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