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Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект Закону 

України про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що 

мають стратегічне значення для національної безпеки України (реєстр. № 5011 

від 03.02.2021 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, і відзначає таке. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його 

розроблено з метою регулювання здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти 

господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки 

України, та визначення порядку проведення оцінки впливу таких інвестицій 

на національну безпеку України. Проектом Закону пропонується запровадити 

в Україні систему оцінки іноземних інвестицій на національну безпеку, яка на 

сьогодні відсутня. 

Законопроектом пропонується до видів діяльності, які мають стратегічне 

значення для національної безпеки України, віднести 38 видів діяльності. 

Серед них слід відзначити такі як: 

виконання робіт щодо впливу на гідрометеорологічні процеси і явища; 

проектно-пошукові роботи з вибору майданчиків для розміщення 

об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами; 

проектування об’єктів та транспортних засобів, призначених для 

поводження з радіоактивними відходами, їх випробування, виготовлення або 

будівництво; 

введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації об’єктів, 

призначених для поводження з радіоактивними відходами, закриття сховищ 

для захоронення та проведення регламентних робіт щодо забезпечення 

безпеки на сховищах для захоронення після їх закриття; 
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перевезення та складування радіоактивних відходів; 

геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки 

родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; 

спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських 

водних об’єктах (їх частинах). 

Законопроектом передбачається, що у разі здійснення іноземних 

інвестицій у підприємства у стратегічних сферах шляхом вчинення правочинів 

іноземними інвесторами такі інвестиції підлягають оцінці їх впливу. 

Законопроект визначає перелік таких правочинів, зокрема до нього 

відносяться правочини, укладення яких передбачає набуття іноземним 

інвестором або його афілійованими особами права прямо або опосередковано 

розпоряджатись більш як 25 відсотками загальної кількості голосів, що 

припадають на голосуючі акції (частки), які складають статутний (складений) 

капітал підприємства у стратегічній сфері 

З метою проведення оцінки впливу таких інвестицій на національну 

безпеку України законопроектом передбачається утворення Міжвідомчої 

комісії з питань оцінки впливу іноземних інвестицій (далі — Комісія). 

Посадовий склад Комісії та Положення про неї затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

Комісія проводить оцінку впливу іноземних інвестицій відповідно до 

критеріїв оцінки впливу іноземних інвестицій, визначених Кабінетом 

Міністрів України. У разі позитивної оцінки приймається рішення про 

погодження правочину щодо здійснення іноземних інвестицій у підприємства 

у стратегічних сферах. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, реалізація 

Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат і збільшення 

видатків з державного бюджету. 

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести 

пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про здійснення 

іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне 

значення для національної безпеки України (реєстр. № 5011 від 03.02.2021), 

поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Рішення направити Комітету з питань економічного розвитку. 

 

 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 


