ПРОЕКТ
вноситься народними
депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
у сфері торговельного захисту
______________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., №№ 18–22, ст. 144):
1) в абзаці шостому частини першої статті 6 слова “національного
товаровиробника” замінити словами
“галузі вітчизняного
виробництва”;
2) абзац шостий частини першої статті 239 виключити;
3) статтю 244 виключити;
4) частину третю статті 389 викласти в такій редакції:
“3. Законом може бути передбачено заходи щодо захисту галузі
вітчизняного виробництва від демпінгового, субсидованого або зростаючого
імпорту, а також визначено перелік видів товарів і послуг, експорт, імпорт та
транзит яких через територію України забороняється.”.
2. Статтю 137 Господарського процесуального кодексу України (Відомості
Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) доповнити частиною
тринадцятою такого змісту:
“13. Не допускається забезпечення позову шляхом призупинення або зупи
нення дії рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування
попередніх або остаточних антидемпінгових, компенсаційних та захисних
заходів.”.
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3. Частину третю статті 151 Кодексу адміністративного судочинства
України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) доповнити
пунктом 10 такого змісту:
“10) призупинення або зупинення дії рішень Міжвідомчої комісії з
міжнародної торгівлі про застосування попередніх або остаточних
антидемпінгових, захисних або компенсаційних заходів, прийнятого відповідно
до Законів України “Про захист від демпінгового імпорту”, “Про захисні
заходи”, “Про захист від субсидованого імпорту.”.
4. У Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377):
1) у статті 1:
в абзаці дев’ятому слова “національному товаровиробнику” замінити
словами “галузі вітчизняного виробництва”;
абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:
“Квота захисна – граничний обсяг імпорту в Україну певного товару
(товарів), що є об'єктом застосування захисних заходів, який дозволено
імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в
натуральних та/або вартісних одиницях виміру;”;
після абзацу двадцять сьомого доповнити абзацом двадцять восьмим такого
змісту:
“Захисна тарифна квота – захід, відповідно до якого до імпорту товару, який
є об'єктом застосування захисного заходу, застосовується диференційована
тарифна ставка в залежності від обсягів імпорту такого товару;”;
абзац тридцятий викласти в такій редакції:
“Ліцензія спеціальна – належним чином оформлене право на імпорт в
Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), що є об'єктом
застосування захисних заходів у формі захисної квоти, захисної тарифної
квоти;”;
2) у статті 9:
в абзаці п’ятому частини четвертої слова “спеціальні розслідування"
замінити словами “захисні розслідування”;
в абзаці третьому частини сьомої слова “спеціальні розслідування”,
“спеціальні заходи” у всіх відмінках замінити відповідно словами “захисні
розслідування”, “захисні заходи” у відповідному відмінку;
3) у статті 16:
в абзаці шостому частини восьмої слова “вітчизняного товаровиробника” та
“національному товаровиробнику” замінити словами “галузі вітчизняного
виробництва”,
в частині десятій слова “вітчизняного товаровиробника” замінити словами
“галузі вітчизняного виробництва”;
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4) в абзаці п’ятому частини третьої статті 29 слова “спеціального мита”
замінити словами “захисного мита”;
5) у статті 31:
у частині третій слова “спеціального розслідування”, “спеціальних заходів”
замінити відповідно словами “захисного розслідування”, “захисних заходів”;
у частині четвертій слова “спеціальні заходи” замінити словами “захисні
заходи”.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
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