
 
ПРОПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 

СТОСОВНО ПІДТРИМКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРОВИРОБНИКА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, 
ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНШИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 
ПРОПОЗИЦІЇ  КОМЕНТАРІ 

АСОЦІАЦІЯ ПРИЛАДОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ 

Забезпечити безпосередню участь в процедурі закупівлі товарів 
вітчизняного виробництва виключно товаровиробників. Участь їх 
представників, дилерів, дистриб'юторів, при проведенні торгів 
по закупівлі товарів вітчизняного виробництва не допускається. 

Внесення відповідних змін до законодавства 
України можливе лише після подання Україною 
заявки в ВТО щодо застосування тимчасових 
захисних заходів та отримання дозволу. 

Підтвердженням статусу вітчизняного виробника є подача учасником 
торгів замовнику засвідчених в установленому порядку копії технічних 
умов (ТУ), зареєстрованих в Україні, креслення чи свідоцтва про 
присвоєння товару штрихового коду GS1 або сертифіката 
(зареєстрованого в системі УкрСепро) відповідності продукції 
власного виробництва технічним умовам, що  підтверджують, що 
учасник виробляє товар, який є предметом закупівлі. 

Питання потребує подальшого доопрацювання. 

Якщо до виконання робіт, надання послуг учасником - вітчизняним 
виробником передбачається залучення субпідрядників-нерезидентів, 
такий учасник у складі тендерної (цінової) пропозиції подає оригінал 
або засвідчену в установленому порядку копію висновку 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у відповідній сфері, про неможливість виконання робіт або 
надання послуг, які закуповуються, у повному обсязі 
вітчизняним виробником. Перевагу на конкурсі отримує учасник, в 
складі товарів чи послуг якого є більша частка продукту, що 
виробляється в Україні. 

Містить ознаки дискримінації, можливе вразі 
застосування тимчасових захисних заходів та 
отримання дозволу членів ВТО. 
 
Крім того, на сьогодні відсутня нормативна база 
для проведення оцінки. 
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Органам центральної влади зобов’язати організаторів закупівлі з 
числа державних монополій прописувати умови тендерних закупівель, 
яким відповідають виключно товари і послуги українських 
підприємств. 

Містить ознаки дискримінації. 
Пропонується врахувати при внесенні доповнень 
до Уставів державних монополій та посадових 
інструкцій керівництва. 

Ускладнювати в межах міжнародного законодавства поступлення 
аналогічних товарів з-за кордону (квотування, сертифікація, держмито, 
технічний регламент та ін.). Особливу увагу товарам з Росії та Китаю. 
Рішення по цих товарах повинно прийматись ВР, КМ і бути на 
постійному контролі. 

Містить ознаки дискримінації, можливе вразу 
застосування тимчасових захисних заходів та 
отримання дозволу членів ВТО. 

В законодавчому порядку зобов’язати державні монополії 
розраховуватись за отриману продукцію по факту, або при 
максимальному відтермінуванні 5 банківських днів. 
Станом на сьогодні: Користуючись монопольним становищем ПАТ 
«Укрзалізниця», наприклад, встановлює 

а.) термін розрахунку від 30 календарних днів до б) При цьому 
монополіст ще й має право відмовитись від поставки готової 
продукції у зв’язку зі змінами у фінансуванні. 
  У випадку б):  
- виробник 30 днів без коштів, при цьому всі витрати має сплатити 
(зарплата, відрахування, ПДВ, оплату за комплектуючі вироби) 
- підприємство використало свої обігові кошти і не має перспективи 
їх повернення, оскільки є певна продукція яка виготовлена по 
конкретних проектах станцій. 
Необхідно законодавчо вирішити проведення розрахунків по 
факту поставки, але не більше 5 банківських днів. Відсутність 
коштів у монополіста не аргумент, згідно якого виробники 
повинні надавати йому неоформлений товарний кредит. 

Пропозиція не стосується внесення змін до ЗУ 
«Про публічні закупівлі». 
Необхідне внесення змін до Бюджетного, та 
Податкового кодексів, а також інших нормативно-
правових документів. 
Пропозиції будуть враховані при підготовці 
відповідних проектів документів. 
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Ставити завдання перед торговими представниками посольств, та 
консульств в просуванні українських товарів за кордоном. 
Просування на ринках світу неможливе без надання інформації щодо 
потреб у товарах України в кожній країні світу.  
Посольства, консульства повинні мати постійно діючий 
обновлюваний перелік товарів власного виробництва під кодами 
УКТ ЗЕД.  
Оцінка ефективності їх діяльності повинна включати показники 
номенклатури і обсягу нових (не тих, що традиційно постачаються) 
товарів, які почали поступати з України в країну їх акредитації за 
період їх каденції. 

Сьогодні відповідна робота вже частково 
запроваджена профільними Міністерствами 
(Міністерством закордонних справ та 
Мінекономрозвитку). 
Посилення роботи профільних Міністерств та 
Торгових представництв України у даному 
напрямку потребує окремого розпорядження на 
рівні КМУ. 

Оплата ПДВ по другій події, так як сьогодні це повне вимивання 
коштів. 
Це було б логічно і справедливо і не вимивало обігові кошти 
товаровиробника. 

Пропозиції стосуються внесення змін до 
Податкового кодексу. 

Зменшити податкове навантаження через зменшення плати за землю 
(наприклад у Львові). 
Провести законодавчо надання права місцевим радам на бюджетний 
рік самостійно встановлювати відхилення від нормативів плати за 
землю, наприклад використовувати понижуючий коефіцієнт для всіх 
виробників, а не для окремих. 

Пропозиції стосуються внесення змін до 
Податкового та Земельного кодексів. 

Зняти додаткове мито (5-10%) на КВ для власного виробництва. 
Це призведе до економії обігових коштів і зниження собівартості 
продукції. В результаті кінцевий продукт українського 
товаровиробника стає більш конкурентним. 
Якщо товар призначений для подальшого продажу держмито 
зберігається. 

Пропозиції будуть враховані при підготовці 
відповідних проектів документів 

При закупці обладнання для власного виробництва з-за кордону не Пропозиції стосуються внесення змін до 
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обкладати держмитом і ПДВ. 
Наявність держмита та ПДВ уповільнює, а в цілому унеможливлює 
швидку модернізацію українських підприємств. 
Можна встановити умову про заборону продажу даного обладнання 
протягом 3-х років. Якщо продаж відбудеться до 3-х років то закуплене 
обладнання стає товаром і підлягає оподаткуванню держмитом і ПДВ. 
  

Податкового кодексу. 
Відповідні законопроекти зареєстровані в 
Верховній Раді. Зокрема, №6446 від 16.05.2017, 
який передбачає зміни до Податкового кодексу, та 
№  5276, який передбачає встановлення нульового 
ввізного мита  на виробниче обладнання. Його 
доопрацюванням займалися, в том числі 
спеціалісти ПрАТ «Концерн-Електрон». 
Пропонується більш детальне опрацювання 
даних законопроектів та підготувати свої 
пропозиції. 

Переглянути держмито на оснащення та інструменту для власного 
виробництва. 
Те ж саме що в попередньому пункті (Інструмент і оснащення це прес 
форми, штампи, шаблони та ін.) 

Пропозиції стосуються внесення змін до 
Податкового кодексу. 
Будуть враховані при підготовці відповідних 
проектів документів 

Для підприємств, що поряд з виробництвом займаються прикладною 
наукою, зменшити податок на прибуток. 
Коштів на прикладну науку держава не виділяє. Тому їх 
використовують з прибутку самі підприємства. Пропонується: При 
оподаткуванні прибутку зменшити відсоток з 18 до 10 %, а то і 
повністю звільнити від сплати податку на прибуток. Критерієм 
результату розробки продукції є ТУ, внесені в базу даних України. 

Пропозиції стосуються внесення змін до законів 
України, що регулюють інноваційну діяльність, а 
також Податкового кодексу. 
Будуть враховані при підготовці відповідних 
проектів документів 

ДП НВКГ «ЗОРЯ» -«МАШПРОЕКТ» 

Державним монополіям, при плануванні предмета закупівлі на 
виконання робіт з модернізації та будівництва технічно-складних 
об’єктів на території України, передбачати рівень локалізації не нижче 
60%. 

Пропозиції пропонується врахувати при внесенні в 
Устави державних монополій  та в посадові 
інструкції їх керівництва. 
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Державним монополіям, при замовленні виконання робіт з модернізації 
та будівництва технічно-складних об’єктів, передбачати забезпечення 
сервісним обслуговуванням (науковим та виробничим) об’єктів 
будівництва на період їх життєвого циклу потужностями, що 
розташовані на території України. 

Пропозиції враховано в проекті Розпорядження 
КМУ щодо застосування додаткових критеріїв, 
розробленого Нацкомітетом. 
Також пропонується пропозиції врахувати при 
внесенні в Устави державних монополій  та в 
посадові інструкції їх керівництва. 

ФЕДЕРАЦІЯ РОБОТОДАЦІВ УКРАЇНИ 

Виокремити в окремі закони питання щодо здійснення закупівель, як 
це рекомендовано Директивами ЄС, а саме: 

- здійснення закупівель у державному секторі; 
- здійснення закупівель у сфері комунального господарства; 
- здійснення закупівель у сфері оборони (Директиви 2914/24/ЄС, 
Директиви 2914/25/ЄС, Директиви 2009/81/ЄС відповідно). 

Питання потребує додаткового опрацювання. 
- Реалізовано, діє відповідний ЗУ в сфері 
закупівель  оборонного призначення. 

Вважати Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
від 4 квітня 2012 року №503 та від 24 квітня 2012 року № 504 
застарілими та такими, які необхідно привести у відповідність з 
останньою редакцією Закону України «Про публічні закупівлі» від 10 
грудня 2016 року. 

Питання потребує більш детального 
опрацювання. 

При підготовці нової редакції наказу Мінекономіки «Про затвердження 
Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими 
угодами» переглянути підхід до формування переліку товарів і 
послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами. В першу 
чергу потрібно врахувати:  

складність товару або послуги, подовжений технологічний цикл 
виготовлення товару, його високу додаткову вартість, унікальність 
товару або послуги по своїй суті.  
Перелік повинен бути суттєво скороченим та більш чітко 
визначеним. 

Протирічить принципам скорочення витрат на 
проведення конкурсних процедур при закупівлі 
однотипної постійної вживаної 
продукції/робіт/послуг. 
Як компроміс, пропонується надати пріоритет при 
закупівлі складної техніки. 
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ПрАТ «КОНЦЕРН-ЕЛЕКТРОН» 

Вжиття заходів, які передбачають пріоритетне розміщення 
замовлень у вітчизняних товаровиробників на закупівлю 
інноваційних товарів або продукції, яка має складний характер 
(цінова преференція до 15% або пільги по сплаті ПДВ / мит при 
ввезенні на митну територію України обладнання для реалізації 
інвестиційних проектів з метою запобігання вимивання 
оборотних коштів підприємств (наприклад, з правом 
виписувати податкові векселі з терміном погашення 60 днів); 

В цілому підтримується пропозиція щодо необхідності 
розміщення у вітчизняних товаровиробників на закупівлю інноваційної 
продукції товарів або продукції, яка має складний характер (цінова 
преференція до 15% або пільги по сплаті ПДВ / мит при ввезенні на 
митну територію України обладнання для реалізації інвестиційних 
проектів з метою запобігання вимивання оборотних коштів 
підприємств. Проте, пропонуємо не зупинятися лише на 
інноваційних товарах чи товарах, яка має складний характер.  
Для прикладу, для підтримки виробництва у Польщі створено близько 
20 особливих економічних зон, які стимулюють розвиток бізнесу та 
залучення інвестицій. Підприємства, які працюють в рамках дозволів 
на введення підприємницької діяльності в Вармино-Мазурській 
економічній зоні мають право на отримання державної допомоги у 
вигляді звільнення від сплати податків на прибуток.  

Це звільнення має дві підстави – через нові інвестиції і створення 
нових робочих місць. Принци роботи ОЕЗ простий. Компанії 
інвестують, а коли починають заробляти, то повертають частину 
інвестицій у вигляді податкових пільг. Крім того, якщо підприємство 
середнє, то отримує ще 10% надбавки, а мікропідприємства до 20%. 
Підприємства, що інвестують на території особливої економічної зони, 
можуть отримати державну допомогу у вигляді звільнення від сплати 
податків на прибуток та від сплати податку на нерухомість терміном до 
3 років. 

Внесення відповідних змін до законодавства 
України можливе лише після подання Україною 
заявки в ВТО щодо застосування тимчасових 
захисних заходів та отримання дозволу. 

 
 
До того ж, пропозиції більше стосуються внесення 
змін до Податкового та Земельного  кодексів. 
Будуть враховані при підготовці відповідних 
проектів документів 
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В Чехії Податкова система дуже лояльна. Прибутковий податок 
варіюється від 15 до 32%. Податок на прибуток - 31%. Наприклад, в 
Австрії податок на прибуток дорівнює 36%, у Франції - 33,3%, у 
Великобританії - 31%. При цьому податкове навантаження і на малий і 
на великий бізнес в Чехії щороку знижується. Чеські міністри фінансів 
обіцяють в майбутньому не відбирати у підприємств більше 20-25% їх 
прибутку. 
Підприємцям же надаються особливі податкові пільги. Так, не 
обкладається податками та частина доходу та прибутку, що 
спрямовується на підвищення кваліфікації співробітників малої або 
середньої фірми. Розроблено спеціальні норми амортизації, 
переоцінки основних фондів. Особливі знижки робляться тим 
компаніям, які використовують працю інвалідів. Додаткові пільги 
можуть отримати компанії, які створюються на території економічно 
відсталих районів. 

З метою врегулювання на рівні держави переліку продукції, що 
має важливе для стимулювання розвитку виробництва пропонується 
затвердити на рівні Кабінету Міністрів України Перелік товарів, що 
мають стратегічне значення (в який включити трамваї, електробуси, 
тролейбуси, автобуси та інший транспорт для комунальних потреб, а 
також локомотиви, електромобілі та інші товари, виробництво яких 
стимулюється з боку держави).  

Зважаючи на взяті Україною міжнародні зобов’язання, вважаємо, 
що для стимулювання розвитку національного виробництва необхідно:  

- запровадження преференцій з боку податкового законодавства, 
зокрема звільнення від сплати ПДВ товарів, особливо тих, що є 
стратегічними для держави, що виробляються  українськими 
підприємствами (тобто резидентами) в рамках укладених договорів за 
кошти державного чи місцевого бюджету, оскільки відповідні суми ПДВ 
все одно скеровуються українськими підприємствами в державний 
бюджет; 

- звільнення від сплати земельного податку для підприємств, що 
здійснюють виробництво стратегічних товарів; 
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- звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ високотехнологічного 
обладнання, що імпортується українськими підприємствами  для 
виробництва стратегічних товарів наприклад на термін на 10 років - до 
2027 року. 

Крім цього, значний поштовх для залучення інвестицій та 
розвитку власного виробництва дали б зміни до законодавства, які б 
дозволяли виробникам: 

1) при закупівлі обладнання для побудови виробничих ліній в 
Україні не сплачувати суму ввізного ПДВ, або хоча б знизити ставку до 
10% та надати податкову розстрочкою терміном до 3-х років. Адже 
виробничу лінію необхідно побудувати, запустити виробництво зразків, 
перевірити, і, після проходження необхідних випробувань, запустити 
серійне виробництво. Даний процес може затягнутися до 3-х років. А 
на сьогоднішній день, ти ще не почав виробництво, а уже з вартості 
обладнання сплачуєш державі 20 % ПДВ. 

2) повне скасування ПДВ (чи хоча б зниження до рівня 5%) на 
імпортоване сировину (метал, нафту і т.д.) чи комплектуючі, що 
необхідні для здійснення власного виробництва якщо відсутні аналоги 
у українських виробників. Наприклад ми беремо імпортну сталь, так як 
метал, який виробляється на Україні, не відповідає необхідним 
властивостям, зазначеним у маркуванні. 

3) зниження суми сплати податку на прибуток в розмірі інвестицій 
на розробку інноваційної продукції.  

Як приклад позитивних ініціатив, хочемо відзначити 
законопроекти Міністерства інфраструктури України в частині що 
стосуються стимулювання розвитку галузі електричного транспорту. 
Хоча цей проект, ще необхідно доопрацьовувати, зокрема в частині 
виробництва таких товарних позиції, які необхідні для виробництва 
трамваїв та тролейбусів, електробусів але це також електричний 
транспорт. 

Також є ряд інших законопроектів, які також передбачають певні 
стимули для розвитку даної галузі. Це зокрема законопроект 5276, 
який передбачає встановлення нульового ввізного мита  на виробниче 
обладнання. Ми його дещо доопрацювали та надали свої 

Пропозиції стосуються внесення змін до 
Податкового кодексу. 
Будуть враховані при підготовці відповідних 
проектів документів. 
Крім законопроекту №5276 в Верховній Раді також  
зареєстровано законопроект №6446 від 
16.05.2017, який передбачає зміни до Податкового 
кодексу. 
Пропонується більш детальне опрацювання 
даних законопроектів та підготувати свої 
пропозиції. 
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пропозиції як безпосередні виробники такого транспорту. 

При укладанні договорів на постачання продукції за 
результатами проведених торгів обов’язково враховувати  виробничий 
цикл виготовлення товарів, особливо, якщо ці товари які мають 
складний та тривалий цикл виробництва або містять комплектуючі, які 
неможливо виготовити в Україні (так званий критичний імпорт). 

 
Запровадити обов’язок замовника при розробці тендерної 

документації та укладенні договору у публічних закупівлях 
враховувати необхідний цикл виготовлення продукції, та 
передбачати дату поставки такої продукції виходячи з часу, який 
необхідний учаснику для виготовлення та поставки такої 
продукції. При цьому даний час повинен рахуватися  з дня 
укладення відповідного договору із замовника та не містити 
прив’язок до бюджетного року. 

Щоб виготовити в Україні якісний тролейбус, електробус чи 
автобус необхідно до восьми місяців, а щодо трамваїв то й усі 
дванадцять місяців. Адже необхідно розмістити замовлення на 
імпортні комплектуючі, дочекатися їх виготовлення за європейськими 
стандартами та поставки у відповідності до запланованих 
європейськими виробників графіків поставки, розмитнити та освоїти у 
виробництві. А як це спланувати з існуючою у нас системою 
закупівель? 

Так, зважаючи на сучасну систему функціонування міського 
транспорту в Україні, замовниками нових трамваїв та тролейбусів, 
автобусів та електробусів  виступають комунальні підприємства 
великих міст України. А це в свою чергу означає, що для закупівлі 
міського транспорту використовуються кошти бюджетів різних рівнів. 
Зазвичай кінцеві цифри бюджетів затверджуються лише в лютому-
березні звітного року і лише на підставі затверджених бюджетних 
призначень замовники починають планувати свої закупівлі. Таким 
чином, тендери про закупівлю комунального транспорту 
розпочинаються в кращому випадку у квітні поточного року. А що вже 

Питання, насамперед, стосується внесення змін 
до Бюджетного та Податкового кодексі. 
Будуть враховані про підготовці відповідних 
проектів документів. 
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говорити про укладення договору із замовником, адже досить комусь із 
учасників тендеру оскаржити документацію торгів, будь-яке рішення 
замовника чи результати тендеру, як процедура укладення договору 
переноситься на кінець третього кварталу або й іноді на кінець 
бюджетного року. Проте, існуюча бюджетна система, а з нею і 
закупівля комунального транспорту обмежується бюджетним роком і 
всі комунальні підприємства прописують необхідність поставки товару 
не пізніше ніж до кінця бюджетного року, незважаючи на дату 
укладення договору на закупівлю. 

І що ми маємо в результаті? Підприємство - виробник транспорту 
для виконання договору практично не має можливості не те, що 
спрогнозувати свій план роботи на рік, але й своєчасно виготовити та 
поставити необхідну кількість транспорту. А ще у вітчизняного 
виробника виникає питання, де брати кошти на виготовлення такого 
товару, адже до укладення договору із замовником виробляти товар 
щоб він "лежав" на складі недоцільно, оскільки замовник в будь-який 
час згідно нашого законодавства може скасувати тендер або  
відмовитись від договору покликаючись на відсутність відповідного 
бюджетного фінансування тощо. А якщо тендер містить специфічні 
вимоги до транспортного засобу, кому потім такий транспорт збувати? 
Залучення недешевих кредитів банків також не вирішує проблеми, 
оскільки йде ще більша затрата часу на погодження та отримання 
кредиту, що свою чергу збільшує час виготовлення транспорту. Крім 
цього, отримання кредиту банку суттєво збільшує собівартість такого 
транспорту та робить нерентабельною діяльність підприємства – 
виробника комунального транспорту. 

Частково проблему із коштами для виробників комунального 
транспорту могла б вирішити авансова оплата при здійсненні 
закупівель за бюджетні кошти. На сьогоднішній день це питання 
регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 117 від 23 квітня 
2017 року "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, 
що закуповуються за бюджетні кошти" (з наступними змінами та 
доповненнями). Завдяки нашим ініціативам разом із торгово-
промисловою палатою України на сьогоднішній день ця постанова 
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чітко і однозначно передбачає можливість отримання попередньої 
оплати за укладеними договорами закупівель за бюджетні кошти 
автобусів, електробусів, трамваїв, тролейбусів та інших колісних 
транспортних засобів. Проте, на практиці отримання попередньої 
оплати досить є проблематичним. І ось чому.  

По-перше, Закон України "Про публічні закупівлі" вимагає, щоб 
можливість отримання попередньої оплати чітко передбачалась 
договором про закупівлю. А отже платити аванс має бути зацікавлений 
і сам замовник, в нашому випадку це комунальне підприємство. 

По-друге, замовнику необхідно зареєструвати укладені договірні 
зобов’язання, в тому числі щодо отримання відповідних авансів у 
казначейській службі та мати на відповідному бюджетному рахунку 
необхідну суму котів для надання попередньої оплати.  

По-третє, з суми отриманих коштів підприємство змушене сплати 
відповідну суму ПДВ в бюджет (в нашому випадку це 20 % з отриманої 
суми). 

По-четверте, чи не найважливіше, отримані від замовника кошти 
необхідно або закрити поставкою товару або повернути замовнику до 
кінця бюджетного року зважаючи на приписи частини 2 постанови 
Кабінету Міністрів України № 117 від 23 квітня 2017 року.  
Як уже відзначалось, укладення договору про закупівлю комунального 
транспорту, нажаль, на практиці відбувається в кращому випадку у 
третьому кварталі поточного року. Додатково ще потрібен час на 
отримання коштів як попередньої оплати від замовника. І от виробнику 
міського транспорту необхідно за місяць – два - три освоїти кошти, 
виготовити транспортні засоби (і це при циклі виробництва у шість –
дванадцять місяців) і передати замовнику відповідну кількість 
транспортних засобів або ж повернути замовнику отримані аванси. І 
якщо Закон України "Про публічні закупівлі" ще передбачає 
можливість продовження договору про закупівлю при наявності 
обґрунтованих підстава на наступний бюджетний рік, то постанова 
Кабінету Міністрів України № 117 від 23 квітня 2017 року та чинний 
Бюджетний кодекс не передбачають можливості для виробників 
автобусів, електробусів, трамваїв, тролейбусів та інших колісних 
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транспортних засобів використання отриманих авансових платежів з 
бюджету у наступному бюджетному році. 

Розробити механізми для замовника у закупівлях за бюджетні кошти 
обирати продукцію українського підприємства (так як це діє в сусідній 
Білорусі та деяких країнах Європи). 
Запровадження можливості встановлення додаткових критеріїв оцінки 
пропозиції учасників тендерів у Законі України "Про публічні закупівлі" 
(на даний час основним критерієм є ціна), наявність власного 
виробництва в Україні, створення нових робочих місць, локалізація 
виробництва в Україні тощо; чи/або через запровадження 
преференцій з боку податкового законодавства (звільнення від сплати 
ПДВ авансів за товари, що виробляються українськими 
підприємствами в рамках укладених договорів за кошти державного чи 
місцевого бюджету, оскільки додана вартість утвориться після 
виготовлення відповідної продукції і ПДВ буде сплачено після її 
відвантаження та повного розрахунку). 

Внесення відповідних змін до законодавства 
України можливе лише після подання Україною 
заявки в ВТО щодо застосування тимчасових 
захисних заходів та отримання дозволу. 
 

Передбачити можливість при виконанні договорів, які укладені за 
результатами публічних закупівель, використання учасником коштів, 
отриманих як попередня оплата, у наступному бюджетному періоді, 
зокрема через внесення відповідних змін до бюджетного 
законодавства та відповідної зміни чи скасування частини 2 постанови 
Кабінету Міністрів України № 117 від 23 квітня 2017 року "Про 
здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти". 

Певні пропозиції щодо впровадження 
довгострокового бюджетного планування з 
можливістю укладання довгострокових договорів з 
постачальниками складної продукції вже 
враховано в проекті ЗУ. 
Питання потребує внесення основних змін до 
Бюджетного та Податкового кодексів. 
Пропозиції будуть враховані Нацкомітетом при 
підготовці відповідних проектів документів. 

3) впровадження довгострокового (5 років) планування 
закупівель і європейської практики укладання довгострокових 
договорів з постачальниками складної продукції, що дозволить 
також залучити іноземні інвестиції в українську економіку. 

Щодо впровадження 5-річного планування закупівель, то не 
лише підтримуємо, але й наполягаємо на застосування такого 

Проект Розпорядження КМУ щодо впровадження 
довгострокового планування доопрацьовано з 
урахуванням  даних пропозицій. 
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планування у сфері закупівель транспорту. Проте, з підготовленого 
проекту розпорядження Кабінету Міністрів України вбачається, що він 
стосується лише залізничного транспорту і жодним чином не 
поширюється на інші види транспорту. Тому вносимо пропозицію 
розширити  даний пілотний проект на закупівлю й інших транспортних 
засобів, що закуповуються за бюджетні кошти. 
Для прикладу, можна навести досвід Європейського союзу де термін 
поставки закуплених трамваїв (в залежності від кількості) складає від 
15 до 48 місяців. І це дає можливість виробнику спланувати 
виробництво, повести всі необхідні випробування, та належним чином 
виконати договірні зобов'язання. 
Запровадження вимог щодо локалізації виробництва складної 
техніки на території України на рівні не менше 40% з першого 
зразка; 

Підтримуємо, рівень локалізації виробництва в Україні на 
сьогоднішній день відповідає 40-50 %, в залежності від застосування у 
виробництві товарів критичного імпорту. 

Питання локалізації виробництва нерозривно пов’язане з 
можливостями українських товаровиробників практично всіх галузей 
економіки. Зрозуміло, що для українських підприємств краще і 
дешевше купляти українські комплектуючі чи сировину, проте сучасний 
стан промислового розвитку в Україні свідчить, що більшість 
промислових підприємств не здатні забезпечити виготовлення 
компонентів за сучасними європейськими вимогами через брак 
відповідних технологій, обладнання, а іноді бажання розвиватися. 

В цілому ми вітаємо, що робляться перші спроби запровадити 
імпортозаміщення через введення поняття локалізації виробництва. 

Вперше ми зіткнулись з цим поняттям при застосуванні 
Державної цільової програми розвитку міського 
електротранспорту на період до 2017 року, що затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. № 1855. У 
своєму першому варіанті ця постанова передбачала необхідність 
локалізації виробництва трамваїв та тролейбусів на рівні 80 %. Ми 
зуміли довести, що 80 % локалізації виробництва в Україні при 

Пропозиції  пропонується включати до програмних 
документів щодо оновлення рухомого складу, з 
розробкою відповідних методик. 
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виготовлені сучасних трамваїв та тролейбісів виконати неможливо, 
тому цю норму було знижено до 65 %, що знайшло своє подальше 
застосування при надання державою субвенцій містам для закупівлі 
транспорту. 
5) забезпечення доступу вітчизняних товаровиробників до 
фінансових ресурсів, в т.ч. до пільгового кредитування 
підприємств реального сектора економіки державними банками 
в національній валюті. 

Головну проблему пільгового кредитування діяльності 
підприємств, що займаються виробництвом, в тому числі інноваційної і 
продукції складної в технічному плані, можна охарактеризувати однією 
фразою: "Пільгове кредитування відсутнє".  

Розмір відсотків, що підлягають сплаті за кредитом, звичайно 
різняться від банку до банку, але у будь-якому випадку висока вартість 
позичених коштів негативно позначається як на вітчизняному 
виробнику, так і на вітчизняному споживачеві. На даний час, жодної 
допомоги ні від органів державної влади, ні від державних банків не 
варто очікувати. 

Особливо критично ця ситуація виглядає, якщо її порівняти із 
практикою сусідніх країни. 

Так, у Польщі відсоткові ставки під інвестиційний банківський 
кредит існують на рівні 4,5 – 8 % для компанії, працюючої не менше 
одного року, та 5 – 10 % для новоствореного бізнесу. Кредитування 
оборотного капіталу компанії в Польщі можна отримати під 4 – 8 %. 
Цікаво навести як приклад те, що у Польщі Банк національної 
економіки BGK реалізує програми фінансової підтримки експорту, які 
включають кредитування підприємств-експортерів, а також навіть 
надання кредитів іноземним компаніям – покупцям польських товарів 
та їх банкам. 

Питання потребує додаткового опрацювання 
спільно з представниками Мінекономрозвитку, 
Мінфіну та державних банків. 

Припинити на певний період часу дію приміток до Додатку 1 
Порядку нормативної грошової оцінки та дати час бізнесу на 
приведення своїх прав на користування земельними ділянками у 
відповідність до законодавства. В протилежному випадку, зі спливом 

Дані пропозиції не стосуються внесення змін до 
ЗУ «Про публічні закупівлі». 
Потребують внесення змін до Податкового 
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встановленого терміну – застосовувати штрафні санкції. 
 
Хочемо привернути увагу, що монополістами на сьогоднішній день 

є не лише великі постачальники газу, електрики, а й комунальні 
підприємства та органи місцевого самоврядування, зокрема, що 
стосується встановлення розмірів земельного податку. 

Так, неоднозначні враження викликає набрання чинності з 
01.01.2017 р. нового Порядку нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів, затвердженого Наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 25.11.2016 № 489. 

З однієї сторони, вказаним порядком чітко встановлено 
коефіцієнти, які характеризують функціональне використання 
земельної ділянки та лежать в основі визначення розміру нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів. Нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки згідно з п. 271.1 ст. 271 Податкового кодексу України 
є базою оподаткування землі в Україні, а також використовується 
відповідно до ст. 289 ПКУ для визначення розміру земельного податку 
та орендної плати за землю.  

Для земель промисловості, наприклад, встановлено коефіцієнт 
1,2, для земель, на яких розташовані будівлі закладів науки – 0,7, для 
земель під будівництво та обслуговування будівель торгівлі – 2,5 тощо. 

З іншої сторони, існують примітки до Додатку 1 Порядку 
нормативної грошової оцінки земель, де передбачено, як виняток, 
застосування для визначення нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки інших коефіцієнтів, які характеризують функціональне 
використання земельної ділянки, а саме коефіцієнта зі значенням 2,0 у 
випадку, якщо інформація про земельні ділянки не внесена до 
відомостей Державного земельного кадастру, а також у випадку, якщо 
у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код 
Класифікації видів цільового призначення земель для земельної 
ділянки. 

Тобто, на практиці це означає, що якщо земельна ділянка не 
зареєстрована у встановленому законом порядку і їй не присвоєно 
кадастровий номер, нормативна грошова оцінка земельної ділянки 

кодексу. 
Будуть враховані при підготовці відповідних 
проектів документів. 
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суттєво змінюється. 
Так, наприклад, для земель промисловості, для яких Порядком 

встановлено коефіцієнт 1,2, застосування коефіцієнта 2,0 призводить 
до збільшення у 2 рази нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки. Це все непосильною ношею лягає на плечі українського 
виробника, адже призводить до збільшення земельного податку, який 
сплачує суб'єкт господарювання, і відповідно відбивається на вартості 
продукції/послуг, яку він виробляє/надає, що тягне за собою втрату 
конкурентоспроможності української продукції/послуг на ринку. 

Враховуючи, що в Україні від підприємства взагалі не залежить 
час, за який державний орган присвоїть тій чи іншій земельній ділянці 
кадастровий номер, фактично наказом заступника міністра вдвічі 
збільшили земельний податок.  

Більш доцільним було б припинити на певний період часу дію 
згаданих вище приміток до Додатку 1 Порядку нормативної грошової 
оцінки та дати час бізнесу на приведення своїх прав на користування 
земельними ділянками у відповідність до законодавства. В 
протилежному випадку, зі спливом встановленого терміну – 
застосовувати штрафні санкції. 

Досить болючою і довготривалою є також процедура присвоєння 
земельній ділянці кадастрового номера, наявність якого є обов'язковим 
при відчуженні об'єкта нерухомості. 

Статтею 1 ЗУ "Про державний земельний кадастр" дано 
визначення кадастрового номера земельної ділянки: кадастровий 
номер земельної ділянки - це індивідуальна, що не повторюється на 
всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється 
земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею 
протягом усього часу існування. Тобто кадастровий номер 
присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації. 

Статтею 16 ЗУ "Про державний земельний кадастр" передбачено, 
що земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного 
земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер. 

Зі змісту статті 23 цього ж Закону випливає, що підставою для 
внесення відомостей до Державного земельного кадастру є 
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документація із землеустрою та оцінки земель.   
Тобто, перш за все необхідно розробити документацію із 

землеустрою, дозвіл на розробку якої дає орган місцевого 
самоврядування (ст. 123 Земельного кодексу України). А це вже 
спричиняє всілякі зволікання, необгрунтовані затримки тощо. 

Розробляє документацію із землеустрою спеціалізована 
землевпорядна організація, яка має відповідні дозволи та ліцензії. Далі 
готова документація із землеустрою підлягає погодженню безліччю 
служб та відділів органу, який дав дозвіл на її розробку. 

Як показує практика, це процедура досить складна та довга, яка 
вимагає погодження безлічі документів, затрати часу та фінансових 
затрат. Органи місцевого самоврядування, як правило, не 
дотримуються жодних термінів, відповідальності за це не несуть. 
Тобто, створюються всілякі бюрократичні перепони на шляху до 
присвоєння земельній ділянці кадастрового номера. 

Але присвоєння земельній ділянці кадастрового номера не 
означає, що земельна ділянка переходить у чиюсь власність чи 
користування. Це по суті процедура її ідентифікації, після здійснення 
якої можна провести нормативну грошову оцінку земельної ділянки для 
визначення розміру земельного податку. Тобто, процедуру присвоєння 
земельній ділянці кадастрового номера можна і слід спростити, 
поклавши такий обов'язок на місцеві органи Держгеокадастру з 
встановленням чітких термінів та відповідальності, без отримання 
всіляких дозволів і погоджень органів місцевого самоврядування. 

Крім того, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці 
можна було б здійснювати за заявою землекористувача за даними вже 
наявними в Державному земельному кадастрі чи податкових органах 
(а вони наявні, оскільки до вступу в силу нового Порядку нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів підприємства вже 
сплачували земельний податок на підставі нормативної грошової 
оцінки), а не створювати перешкоди в його отриманні, вимагаючи 
виготовлення документації із землеустрою.  

А розробляти та погоджувати документацію із землеустрою слід 
передбачити вже після присвоєння земельній ділянці кадастрового 

 
 
 
Дані пропозиції не стосуються внесення змін до 
ЗУ «Про публічні закупівлі». 
Потребують внесення змін до Податкового 
кодексу. 
Будуть враховані при підготовці відповідних 
проектів документів. 
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номера, у випадку необхідності оформлення права оренди чи 
користування земельною ділянкою. 

Окремої уваги заслуговує той факт, що о своїй суті процедура 
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці це більша частина 
процедури на шляху до оформлення оренди земельної ділянки. Але 
більша частина суб'єктів господарювання, отримавши кадастровий 
номер земельної ділянки, на цьому зупиняється і не поспішає 
оформляти оренду землі. 

А це відбувається тому, що держава знову поставила бізнес в такі 
рамки, коли оренду земельної ділянки оформляти не вигідно, оскільки 
її розмір буде вищим за плату за землю. Логічнішим було би 
встановити розмір орендної плати меншим за земельний податок, щоб 
суб'єкти господарювання самі прагнули узаконити свої права на 
користування земельною ділянкою шляхом оформлення її оренди. Це 
якимось чином би впорядкувало ринок землі. 

Стосовно ж самого розміру плати за землю (земельного податку, 
орендної плати), то він з року в рік збільшується. 

Наведемо динаміку росту земельного податку на земельні ділянки 
підприємств ПрАТ "Концерн-Електрон" (консолідовано) за період з 
2012-2017 р.р.: 

 
Рік 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(розрахунко
во) 

Сума, 
тис.гр

н. 

1178 1411 1438 2621 3729 5160 

 
Як бачимо, за 5 років розмір плати за землю збільшився 

практично більш як у 4 рази, що не може не позначитися на вартості 
продукції, яка виробляється нашими підприємствами. 

Відбувається це за рахунок щорічної індексації нормативної 
грошової оцінки земель, або ж прийняття органами місцевої влади 
нової вищої нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 
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Враховуючи стан глибокої економічної кризи, обмеженість 
фінансових ресурсів підприємств, наявність інших податкових 
навантажень, напрошуються питання: чи можливий такий фінансовий 
тиск на землекористувачів, чи зможе український бізнес потягнути цей 
непомірний вантаж. Однозначно, ні. Непомірні платежі за землю 
об’єктивно можуть призвести до знищення землекористувачів малого 
та, особливо, середнього бізнесу, тобто того прошарку, що створює 
валовий внутрішній продукт, самостійно залучає інвестиції, впроваджує 
інновації, створює робочі місця та сплачує податки.  
Окремої уваги заслуговують тарифи на газ та електроенергію. На 
прикладі одного з дочірніх підприємств ПрАТ "Концерн-Електрон" НВП 
"Карат" бачиться суттєвий ріст витрат підприємства на ці 
енергоресурси. 
 

Витрати НВП "Карат" на електроенергію в рік 
Рік 

 
2013 2014 2015 2016 2017 (1 кв.) 

Сума, 
тис.гр

н. 

1677,47 1711,78 2602,09 2782,81 1177,19 

 
Витрати НВП "Карат" на газ в рік 

Рік 
 

2013 2014 2015 2016 2017 (1 кв.) 

Сума, 
тис.гр

н. 

353,26 412,41 416,59 618,41 546,97 

 
Таким чином необхідно знижувати тарифи на електроенергію і газ, 

земельні податки для виробничих підприємств, а також необхідно 
відмінити авансування  до 07 числа місяця оплату за електроенергію, 
оскільки це ще прямі способи вилучення обігових кошти з виробничого 
підприємства. 
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Надання реальних, а не задекларованих пільг галузевим 
науковим організаціям незалежно від форм власності, які 
внесені до Державного реєстру наукових установ і організацій 
України, залежить, головним чином, від законодавчого 
забезпечення. На наш погляд треба чітко і однозначно 
передбачити: 

- забезпечення безумовного та першочергового фінансування 
розпорядниками бюджетних коштів наукових об’єктів, що становлять 
національне надбання України; 

- законодавче встановлення єдиних пільг для атестованих 
наукових установ і організацій державної та недержавної форм 
власності незалежно від відомчої приналежності; 
 - відміну або суттєве зниження ставки податку на землю для 
наукових установ та організацій усіх форм власності; 
 - звільнення від податку на нерухомість; 
 - забезпечення наукових установ енергоносіями за пільговим 
тарифом. 

- відміна на певний термін (наприклад, 5 років) або суттєве 
зниження ставки податку на прибуток при розробці, організації 
виробництва та реалізації науковоємної інноваційної продукції для 
атестованих наукових установ і організацій або новостворених за 
їхньої участі спільних підприємств з метою впровадження та 
організації виробництва новітньої інноваційної продукції, що буде 
конкурентноздатної на внутрішньому та світовому ринках; 

- відміна ввізного мита для наукових підприємств та організацій 
на матеріали, комплектуючі вироби та новітнє технологічне і 
контрольно-вимірювальне обладнання, які не випускаються в Україні і 
є необхідними для розробок та випуску науковоємної інноваційної 
продукції або підтримки належного функціонування наукових об’єктів, 
що становлять національне надбання; 

- удосконалення державного механізму управління коштами, 
який не припускав би розриву фінансування НДДКР, які виконуються 
коштом Державного бюджету за державним замовленням, 
державними, галузевими, міжгалузевими та міжнародним науково-
технічними програмами, в процесі входження у новий бюджетний рік; 
збільшення дозволеного терміну авансування НДДКР, що 
виконуються за державні кошти, до 6-ти місяців; 

Дані пропозиції не стосуються внесення змін до 
ЗУ «Про публічні закупівлі». 
Потребують внесення змін до Податкового 
кодексу. 
Будуть враховані при підготовці відповідних 
проектів документів. 
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- розроблення механізму державної фінансової підтримки робіт з 
пошуку інвесторів у науковоємні інноваційні галузі із залученням 
українських консалтингових компаній; законодавче затвердження 
цільового спрямування коштів, що будуть вивільнені у результаті 
одержаних пільг, виключно на модернізацію наукових установ та 
організацій; 
розроблення механізму фінансової підтримки атестованих наукових 
установ та організацій через надання безвідсоткових або пільгових 
кредитів для виконання НДДКР, підготовки та організації виробництва 
науковоємної інноваційної продукції; створення Державного фонду 
прикладних досліджень, гранти якого будуть надаватися на прозорій 
конкурсній основі не під «відомі» або «потрібні» прізвища або 
установи, а реальним виконавцям, які володіють як необхідною 
науково- технічною базою, так і мають всі можливості для подальшої 
організації виробництва розробленої продукції. 
 
Нажаль, держава не використовує унікальний науково-виробничий 
потенціал недержавних наукових організацій, зокрема НВП «Карат», 
в повному обсязі, віддаючи перевагу науковим установам Академії 
наук та університетам при виконанні розробок за державними 
науково-технічними програмами та держзамовленням на наукові 
розробки, хоча їх науково-технологічні можливості значно 
поступаються оснащеності галузевим організаціям. Слід зауважити, 
що, усвідомлюючи необхідність розвитку високих технологій, 
інвестиції в НВП «Карат» та, зокрема, в науку були ініціативою 
Товариства і держава не вклала жодної копійки. Правління ПАТ 
впевнено у правильному виборі, але розраховує на більш дієву 
підтримку з боку держави атестованих галузевих наукових установ, 
зокрема НВП «Карат», що залучені до розробок та організації 
виробництва високотехнологічних науковоємних продуктів, як на 
законодавчому рівні у частині пільгового оподаткування, зрівнянні у 
правах і пільгах з установами Академії наук та Міносвіти, так і 
формуванні державних науково-технічних програм і державного 
замовлення на нові розробки та вже розроблену інноваційну 
продукцію. 
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Суттєвим недоліком просування України за інноваційно-
інвестиційним шляхом та гальмуванням новітніх наукових розробок 
та їх впровадження у виробництво залишається неритмічність 
фінансування з боку Міністерств та відомств - замовників науково- 
технічної продукції. Як правило фінансування розробок починається з 
другої половини бюджетного року і заплановані річні обсяги робіт 
доводиться виконувати за півроку у кращому випадку, що інколи не 
дозволяє завершувати роботи на належному рівні. 
Викликає подив невиконання зобов’язань держави щодо підтримки 
наукових об’єктів, що становлять національне надбання України, які 
затверджені Законом про науку та наукову діяльність, а також 
Постановами Кабінету Міністрів України. Така підтримка 
перетворилася на порожню формальність - підприємства, що 
володіють такими об’єктами, не мають жодних преференцій щодо 
сплати податку на землю, відсутнє пільгове оподаткування при 
імпорті обладнання, вузлів, матеріалів та компонентів, необхідних для 
підтримки належного функціонування, та ін. Ще більш не зрозумілим є 
позиція держави у фінансовій підтримці наукових об’єктів 
національного надбання, що належать недержавним галузевим 
науковим установам. Так об’єкт національного надбання, що 
належить НВП «Карат», вже п’ять років поспіль не одержав від 
держави жодної копійки фінансової підтримки без пояснення причин. 
Така позиція галузевих Міністерств, що постійно реформуються, ніяк 
не вкладається у концепцію інноваційного розвитку держави і не 
підтримує іміджу України як сучасної країни з високим рівнем 
технологічного розвитку. Для виправлення ситуації, що склалася, 
вважаємо за потрібне визначити Міністерство освіти і науки України 
єдиним розпорядником бюджетних коштів, що виділяються на 
підтримку наукових об’єктів, що становлять національне надбання. 

Встановлювати системи кондиціонування у всіх транспортних засобах, 
що призначенні для перевезення пасажирів. 
З метою розвитку сучасного транспорту та приведення його у 
відповідність до європейських стандартів, зважаючи на кліматичні 

Пропозиції не стосуються змін ЗУ «Про публічні 
закупівлі».  
Пропонується їх включити до пропозицій до 
проекту Національної транспортної стратегії 
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зміни, що пов'язанні з глобальним потеплінням. України, що нині знаходиться на доопрацюванні в 
Міністерстві інфраструктури. 

Необхідності вирішення питання визнання на міжнародному рівні 
сертифікаційних документів України на продукцію відповідно до 
міжнародних стандартів (Е1 і тд).  

Пропонується підготувати проекти нормативних 
документів та розглянути в рамках Нацкомітету. 

Внесення змін до пенсійного законодавства, особливо в частині відміни 
необхідності відшкодування за рахунок виробничих підприємств 
пенсійних виплат за працівників, що працювали на шкідливих умовах 
праці чи пенсіонерів наукової діяльності. 
 
Такі витрати з підвищенням розмірів пенсій стають непосильним 
тягарем для виробничих та науково-виробничих підприємств, 
особливо тих, що не припиняли свою діяльність ще з радянського 
періоду. 

Пропозиції стосуються внесення змін до діючих 
нормативно-правових документів щодо 
регулювання сфери у соціально-трудових 
відносинах. 
Будуть враховані при підготовці відповідних 
проектів документів. 

Запроваджувати систему обов’язкового відробітку не менше 3-х років 
для молодих спеціалістів, які закінчили вищі навчальні заклади та 
учнів профтехзакладів на роботу по замовленню підприємств, а також 
відновити підготовку робітничих професій (слюсарі-інструментальники, 
слюсарі-ремнонтники, слюсарі-електрики, токарі, гальваніки, 
налагоджувальними металообробних верстатів, слюсарі-ремонтники 
(гідравліка). 

Пропозиції стосуються внесення змін до діючих 
нормативно-правових документів щодо 
регулювання сфери у соціально-трудових 
відносинах. 
Будуть враховані при підготовці відповідних 
проектів документів. 
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