Порівняльна таблиця
до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері торговельного захисту”
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Господарський кодекс України
(Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 18-22, ст.144)
Стаття 6. Загальні принципи господарювання
Стаття 6. Загальні принципи господарювання
1. Загальними принципами господарювання в Україні є:
1. Загальними принципами господарювання в
<…>
Україні є:
<…>
захист національного товаровиробника;
захист галузі вітчизняного виробництва;
<…>
<…>
Стаття 239. Види адміністративно-господарських
санкцій
1. Органи державної влади та органи місцевого
самоврядування відповідно до своїх повноважень та у
порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до
суб’єктів господарювання такі адміністративно-господарські
санкції:
<…>
застосування антидемпінгових заходів;
<…>

Стаття 244. Застосування антидемпінгових заходів
1. У разі здійснення окремими учасниками господарських
відносин зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаної з

Стаття 239. Види адміністративно-господарських
санкцій
1. Органи державної влади та органи місцевого
самоврядування відповідно до своїх повноважень та у
порядку, встановленому законом, можуть застосовувати
до суб’єктів господарювання такі адміністративногосподарські санкції:
<…>
Виключити
<…>

Виключити

2

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

одержанням незаконної переваги на ринку України
(здійснення демпінгового імпорту, субсидованого імпорту, а
також інших дій, які визначаються законом як недобросовісна
конкуренція, що завдало шкоди економіці України або
спричинило загрозу виникнення такої шкоди, до цих
учасників відносин можуть бути застосовані антидемпінгові,
компенсаційні або спеціальні заходи відповідно до закону.
2. Порядок визначення розміру шкоди (загрози шкоди)
економіці України та застосування заходів, зазначених у цій
статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України
відповідно до закону.
Стаття 389. Захист державою прав та законних інтересів
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
<…>
3. Законом може бути передбачено спеціальні заходи
щодо
захисту
національного
товаровиробника
від
демпінгового імпорту та спеціальні заходи щодо імпорту,
який завдає або може завдати істотної шкоди національним
товаровиробникам, а також визначено перелік видів товарів і
послуг, експорт, імпорт та транзит яких через територію
України забороняється.
<…>

Стаття 389. Захист державою прав та законних
інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
<…>
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.
<…>
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Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Господарський процесуальний кодекс України
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436)
Глава 10. Забезпечення позову

Глава 10. Забезпечення позову

Стаття 137. Заходи забезпечення позову
<…>

Стаття 137. Заходи забезпечення позову
<…>

Відсутня

13. Не допускається забезпечення позову шляхом
призупинення або зупинення дії рішень Міжвідомчої
комісії з міжнародної торгівлі про застосування
попередніх
або
остаточних
антидемпінгових,
компенсаційних та захисних заходів
Кодекс адміністративного судочинства України
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436)

Глава 10. Забезпечення позову
Стаття 151. Види забезпечення позову
<…>
3. Не допускається забезпечення позову шляхом:
<…>
Відсутній

Глава 10. Забезпечення позову
Стаття 151. Види забезпечення позову
<…>
3. Не допускається забезпечення позову шляхом:
<…>
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.
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Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 29, ст. 377)
Розділ I

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
<…>

Стаття 1. Визначення термінів
<…>

Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту
Демпінг - ввезення на митну територію країни
товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на
товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду
товаровиробнику подібного товару;
галузі вітчизняного виробництва подібного товару;
<…>
<…>
Квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну
певного товару (товарів), що є об’єктом спеціального
розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено
імпортувати в Україну протягом установленого строку та який
визначається в натуральних та/або вартісних одиницях
виміру;
Відсутній

Квота захисна - граничний обсяг імпорту в Україну
певного товару (товарів), що є об’єктом спеціального
розслідування та/або захисних заходів, який дозволено
імпортувати в Україну протягом установленого строку та
який визначається в натуральних та/або вартісних
одиницях виміру;

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.
Ліцензія спеціальна - належним чином оформлене право
Ліцензія спеціальна - належним чином оформлене
на імпорт в Україну протягом установленого строку певного право на імпорт в Україну протягом установленого
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Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

товару (товарів), який є об’єктом спеціального розслідування строку певного товару (товарів), що є об’єктом
та/або спеціальних заходів;
застосування захисних заходів у формі захисної квоти,
захисної тарифної квоти;
<…>
<…>
Стаття
9.
Органи
державного
регулювання
Стаття 9. Органи державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
зовнішньоекономічної діяльності
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері
економічного розвитку:
<…>
- проводить антидемпінгові, антисубсидиційні та
спеціальні розслідування у порядку, визначеному законами
України;
<…>
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі:
<…>
- приймає рішення про порушення і проведення
антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних
розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових,
компенсаційних або спеціальних заходів;
<…>

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері
економічного розвитку:
<…>
- проводить антидемпінгові, антисубсидиційні та
захисні розслідування у порядку, визначеному законами
України;
<…>
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі:
<…>
- приймає рішення про порушення і проведення
антидемпінгових, антисубсидиційних або захисних
розслідувань
та
застосування
відповідно
антидемпінгових, компенсаційних або захисних заходів;
<…>

Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних
Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних
операцій
операцій
<…>
<…>
необхідності застосування заходів щодо захисту
необхідності застосування заходів щодо захисту
вітчизняного товаровиробника у випадках зростання імпорту галузі вітчизняного виробництва у випадках зростання
в Україну, що завдає значної шкоди або загрожує завданням імпорту в Україну, що завдає значної шкоди або загрожує
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Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

значної шкоди національному товаровиробнику подібного
або безпосередньо конкуруючого товару. Таке ліцензування
має тимчасовий характер і застосовується на строк, який дає
змогу не допустити завдання значної шкоди або компенсувати
завдану значну шкоду національному товаровиробнику і дає
йому можливість відновити його прибутковість;

завданням значної шкоди галузі вітчизняного
виробництва
подібного
або
безпосередньо
конкуруючого товару. Таке ліцензування має тимчасовий
характер і застосовується на строк, який дає змогу не
допустити завдання значної шкоди або компенсувати
завдану значну шкоду галузі вітчизняного виробництва
і дає йому можливість відновити його прибутковість;
<…>
<…>
У разі застосування захисних заходів щодо
захисту
У разі застосування захисних заходів щодо захисту
вітчизняного товаровиробника рішення про запровадження галузі вітчизняного виробництва рішення про
режиму ліцензування приймається Міжвідомчою комісією з запровадження режиму ліцензування приймається
міжнародної торгівлі згідно із законодавством.
Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі згідно із
законодавством.
Стаття 29. Заходи України у відповідь на
дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних
союзів або економічних угруповань
<…>
Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії
інших держав, митних союзів або економічних угруповань
здійснюються відповідно до законів України, міжнародних
договорів України, загальноприйнятих правил, стандартів та
норм міжнародного права.
Такими заходами є:
застосування повної заборони (повного ембарго) на
торгівлю;
застосування часткової заборони (часткового ембарго) на
торгівлю;

Стаття 29. Заходи України у відповідь на
дискримінаційні та/або недружні дії інших держав,
митних союзів або економічних угруповань
<…>
Заходи у відповідь на дискримінаційні та/або
недружні дії інших держав, митних союзів або
економічних угруповань здійснюються відповідно до
законів України, міжнародних договорів України,
загальноприйнятих правил, стандартів та норм
міжнародного права.
Такими заходами є:
застосування повної заборони (повного ембарго) на
торгівлю;
застосування часткової заборони (часткового
ембарго) на торгівлю;
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Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

позбавлення режиму найбільшого сприяння або
позбавлення режиму найбільшого сприяння або
пільгового спеціального режиму;
пільгового спеціального режиму;
запровадження спеціального мита;
запровадження захисного мита;
запровадження
режиму
ліцензування
запровадження
режиму
ліцензування
зовнішньоекономічних операцій;
зовнішньоекономічних операцій;
встановлення квот;
встановлення квот;
інші заходи, передбачені законами та міжнародними
інші заходи, передбачені законами та міжнародними
договорами України.
договорами України.
<…>
<…>
Стаття 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та
зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності
<…>
За результатами антидемпінгового, антисубсидиційного
або спеціального
розслідування відповідно до законів
України
приймається
рішення
про
застосування
антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів,
яке може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця
від дати запровадження відповідних заходів у порядку,
встановленому законами України.

Стаття 31. Заходи проти недобросовісної
конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності
<…>
За
результатами
антидемпінгового,
антисубсидиційного або захисного розслідування
відповідно до законів України приймається рішення про
застосування антидемпінгових, компенсаційних або
захисних заходів, яке може бути оскаржено в судовому
порядку протягом місяця від дати запровадження
відповідних заходів у порядку, встановленому законами
України.

Застосування режимів вільної торгівлі, преференцій,
спеціальних пільгових режимів (прикордонної (прибережної)
торгівлі, спеціальних (вільних) економічних зон та інших,
передбачених законами України), а також податкових, митних
та інших пільг, що діють при імпорті в Україну товарів, щодо
яких застосовуються антидемпінгові, компенсаційні або

Застосування режимів вільної торгівлі, преференцій,
спеціальних
пільгових
режимів
(прикордонної
(прибережної)
торгівлі,
спеціальних
(вільних)
економічних зон та інших, передбачених законами
України), а також податкових, митних та інших пільг, що
діють при імпорті в Україну товарів, щодо яких
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Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

спеціальні заходи, зупиняється на строк до закінчення застосовуються антидемпінгові, компенсаційні або
застосування зазначених заходів.
захисні заходи, зупиняється на строк до закінчення
застосування зазначених заходів.
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