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1. Основні терміни
діяльності

та

визначення.

Суб'єкти

зовнішньоекономічної

Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності - не
пов’язані із застосуванням мита до товарів, що переміщуються через митний
кордон України, встановлені відповідно до закону заборони та/або обмеження,
спрямовані на захист внутрішнього ринку, громадського порядку та безпеки,
суспільної моралі, на охорону здоров’я та життя людей і тварин, охорону
навколишнього природного середовища, захист прав споживачів товарів, що
ввозяться в Україну, а також на охорону національної культурної та історичної
спадщини.
Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
- фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без
громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з
законами України і постійно проживають на території України;
- юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне
місцезнаходження на території України (підприємства, організації та
об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських
товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми,
посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові
установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні
особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів
господарської діяльності;

- об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є
юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне
місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами
України не заборонено здійснювати господарську діяльність;
- структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не
є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення, тощо), але
мають постійне місцезнаходження на території України;
- спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності
України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в
Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;
державні замовники з державного оборонного замовлення;
- інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України.
2. Види зовнішньоекономічної діяльності
До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні
суб'єкти цієї діяльності, належать:
- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг
іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих,
транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових,
експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних,
управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що
прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених
послуг
іноземними
суб'єктами
господарської діяльності суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності України;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та
інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та
підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у
випадках, передбачених законами України;
- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та
страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами
господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках,
передбачених законами України;
спільна
підприємницька
діяльність
між
суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської
діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм,
проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як
на території України, так і за її межами;
- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням
ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних
об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності;
аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами
України;

- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок,
аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних
заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової,
консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту
у передбачених законами України випадках;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на
формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та
іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської
діяльності;
- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних
аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними
суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;
роботи іноземних фізичних осіб на контрактній оплатній основі з суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у
виключній формі законами України.
Посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не
переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів,
договорів доручення та інших), здійснюються без обмежень.
3. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності
Усі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми
власності та інших ознак мають рівне право здійснювати будь-які види
зовнішньоекономічної діяльності та дії щодо її провадження, у тому числі будьякі валютні операції та розрахунки в іноземній валюті з іноземними суб’єктами
господарської діяльності, що прямо не заборонені або не обмежені
законодавством, у тому числі заходами захисту, запровадженими Національним
банком України відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції".
Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність
з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України.
Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України,
мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно
з Законом України "Про підприємництво". Фізичні особи, які не мають
постійного місця проживання на території України, мають зазначене право,
якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законом держави, в якій
вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є.
Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність
відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу
юридичної особи. Втручання державних органів у зовнішньоекономічну
діяльність її суб'єктів у випадках, не передбачених цим Законом, в тому числі і
шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її здійснення умови

гірші від встановлених в цьому Законі, є обмеженням права здійснення
зовнішньоекономічної діяльності і як таке забороняється.
Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який одержав від цієї
діяльності у власність кошти, майно, майнові і немайнові права та інші
результати, має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними за своїм
розсудом.
Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право
відкривати свої представництва на території інших держав згідно з законами
цих держав.
Іноземні
суб'єкти
господарської
діяльності,
що
здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на
відкриття своїх представництв на території України. Акредитацію філій і
представництв іноземних банків здійснює Національний банк України
відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність". Реєстрацію
представництв інших іноземних суб'єктів господарської діяльності здійснює
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері економічного розвитку, протягом шістдесяти
робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності
документів на реєстрацію. Для реєстрації представництва іноземного суб'єкта
господарської діяльності на території України необхідно подати:
- заяву з проханням про реєстрацію представництва, яка складається у
довільній формі;
- виписку з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний
суб'єкт господарської діяльності має офіційно зареєстровану контору;
- довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок
подавця;
- довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену згідно з
законом країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного суб'єкта
господарської діяльності.
Документи, зазначені вище, мають бути нотаріально засвідчені за місцем
їх видачі і легалізовані належним чином в консульських установах, які
представляють Україну, якщо міжнародними договорами України не
передбачено інше. За реєстрацію представництв іноземних суб'єктів
господарської діяльності з них стягується плата у розмірі, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України і який не повинен перевищувати фактичних
витрат держави, пов'язаних з цією реєстрацією.
У разі відмови центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку,
зареєструвати представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності або
неприйняття рішення з цього питання у встановлений шістдесятиденний строк
іноземний суб'єкт господарської діяльності може оскаржити таку відмову в
судових органах України.
Забороняється вимагати від іноземного суб'єкта господарської діяльності
повторної реєстрації (перереєстрації) раніше зареєстрованого представництва
на території України.
У разі зміни назви, юридичного статусу, юридичної адреси чи
оголошення іноземного суб'єкта господарської діяльності неплатоспроможним

або банкрутом його представництво на території України зобов'язане
повідомити про це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, у
семиденний строк.
Господарська, в тому числі зовнішньоекономічна діяльність іноземних
суб'єктів господарської діяльності на території України, регулюється законами
України щодо порядку здійснення іноземними особами господарської
діяльності на території України. У разі, якщо зазначена діяльність пов'язана з
іноземними інвестиціями, вона регулюється відповідними законами України.
4. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється за
допомогою:
- законів України;
- передбачених в законах України актів тарифного і нетарифного
регулювання, які видаються державними органами України в межах їх
компетенції;
- економічних заходів оперативного регулювання (валютно-фінансового,
кредитного та іншого) в межах законів України;
- рішень недержавних органів управління економікою, які приймаються
за їх статутними документами в межах законів України;
- угод, що укладаються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і
які не суперечать законам України.
Забороняється регулювання зовнішньоекономічної діяльності прямо не
передбаченими у цій частині актами і діями державних і недержавних органів.
Нормативно-правові акти, що регулюють зовнішньоекономічну
діяльність і відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються,
розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності".
Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1. Верховна Рада України є найвищим органом, що здійснює державне
регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
2. Кабінет Міністрів України:
3. Національний банк України:
4. Антимонопольний комітет України:
5. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
4.1 Ліцензування зовнішньоекономічних операцій
Ліцензування зовнішньоекономічних операцій визначається як комплекс
адміністративних дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з
надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
експорту (імпорту) товарів.
Ліцензування експорту (імпорту) товарів здійснюється у формі
автоматичного або неавтоматичного ліцензування.

Автоматичне ліцензування визначається як комплекс адміністративних
дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного
періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких не встановлюються квоти
(кількісні або інші обмеження). Автоматичне ліцензування експорту (імпорту)
як адміністративна процедура з оформлення та видачі ліцензії не справляє
обмежувального впливу на товари, експорт (імпорт) яких підлягає
ліцензуванню.
Автоматичне ліцензування імпорту має бути скасовано в разі припинення
обставин, що були підставою для його запровадження, а також у разі існування
інших процедур, за допомогою яких можна розв'язати завдання, для вирішення
яких запроваджується автоматичне ліцензування.
Неавтоматичне ліцензування визначається як комплекс адміністративних
дій органу виконавчої влади з питань економічної політики з надання суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності дозволу на здійснення протягом визначеного
періоду експорту (імпорту) товарів, щодо яких встановлюються певні квоти
(кількісні або інші обмеження). Неавтоматичне ліцензування експорту
(імпорту) як адміністративна процедура з оформлення та видачі ліцензії
використовується в разі встановлення квот (кількісних або інших обмежень) на
експорт (імпорт) товарів.
Кількісні обмеження застосовуються виключно на недискримінаційній
основі, тобто ніякі заборони чи обмеження не застосовуються Україною щодо
імпорту будь-якого товару на територію України чи щодо експорту будь-якого
товару, призначеного для території будь-якої держави, якщо тільки імпорт
аналогічного товару з усіх третіх держав в Україну або експорт до всіх третіх
держав є аналогічним чином забороненим чи обмеженим, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами та законодавством України.
Стосовно кожного виду товару може встановлюватися лише один вид
ліцензії.
Ліцензії видаються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного
розвитку, а також у межах наданих ним повноважень - відповідним
республіканським органом Автономної Республіки Крим, структурним
підрозділом обласної, Київської і Севастопольської міських державних
адміністрацій.
Ліцензія видається, якщо заявку та інші подані документи оформлено з
додержанням вимог, установлених законодавством. Термін дії ліцензії має
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зовнішньоекономічним договором (контрактом), але не перевищувати термін
дії кількісних обмежень.
Випуск у відповідний митний режим товарів, експорт (імпорт) яких
підлягає ліцензуванню, здійснюється митними органами на підставі відповідної
ліцензії, отриманої від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, з
використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу
України.

У митному оформленні товарів, що ліцензуються та навантажуються
навалом, не може бути відмовлено у разі, коли вартість, кількість або вага таких
товарів незначною мірою відрізняються від тих, що зазначені у ліцензії.
Гранична різниця таких значень встановлюється Кабінетом Міністрів України
за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, вносить до єдиного
державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної
торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним
цифровим підписом, видані ліцензії на експорт (імпорт) товарів, що підлягають
ліцензуванню, в день видачі таких ліцензій.
Ліцензування не поширюється на експорт та реалізацію компенсаційної і
прибуткової продукції, одержаної інвестором у власність на умовах угоди про
розподіл продукції, укладеної відповідно до вимог Закону "Про угоди про
розподіл продукції". Запровадження будь-яких обмежень щодо експорту та
реалізації такої продукції, в тому числі кількісних, не допускається, якщо інше
не передбачено угодою про розподіл продукції.
Перелік товарів, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню,
інформація про строк дії ліцензій та внесення будь-яких змін до них, порядок
подання та розгляду заявок опубліковуються в офіційних друкованих виданнях
України з повідомленням відповідного комітету СОТ протягом 60 днів з дня
опублікування та наданням копій цих публікацій.
Публікація повинна включати таку інформацію:
− перелік товарів, що підлягають процедурам ліцензування;
− контактний пункт для надання інформації про право на одержання ліцензії;
− адміністративний орган (органи) для подання заявок на ліцензію;
− дату і назву публікації, в якій викладено процедури ліцензування;
− зазначення того, чи є ліцензування автоматичним або неавтоматичним;
− адміністративні цілі - у випадку процедур автоматичного ліцензування
імпорту;
− зазначення заходів, що застосовуються через процедури ліцензування, - у
випадку процедур неавтоматичного ліцензування імпорту;
− очікуваний термін тривалості процедури ліцензування, якщо його може бути
встановлено з певною мірою ймовірності, а якщо ні - то причину, чому цю
інформацію не може бути надано.
У разі якщо квота розподіляється серед держав-постачальників,
інформація про розподіл квоти підлягає опублікуванню з повідомленням про це
інших держав, заінтересованих у постачанні в Україну певних товарів.
Офіційне опублікування здійснюється за 21 день до дати запровадження
режиму ліцензування, але не пізніше зазначеної дати.
На запит заінтересованої держави - члена СОТ повинна надаватися
відповідна інформація щодо:
− порядку застосування обмежень;
− кількості виданих за певний період ліцензій із зазначенням у разі
необхідності обсягу та/або вартості товарів;

− розподілу ліцензій серед держав-постачальників;
− статистичних даних про обсяги та/або вартість товарів.
Здійснення
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зовнішньоекономічної
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зовнішньоекономічних операцій без відповідних ліцензій тягне за собою
накладення штрафу у сумі 10 відсотків вартості проведеної операції,
перерахованої у валюту України за офіційним курсом гривні до іноземних
валют, установленим Національним банком України на день здійснення такої
операції.
Запровадження режиму неавтоматичного ліцензування:
− строк розгляду заявок не повинен перевищувати 30 днів від дати їх
одержання, якщо заявки розглядаються в порядку їх надходження, та більше
60 днів від дати закінчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всі
вони розглядаються одночасно;
− ліцензія видається на підставі заявки в межах квоти із зазначенням строку дії
ліцензії;
− якщо на момент подання заявки (у разі застосування процедури розгляду в
порядку надходження) встановлені квоти (кількісні або інші обмеження)
вичерпано, така заявка не розглядається. Про факт, що квоти (кількісні або
інші обмеження) вичерпані, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який
подав відповідну заявку, повідомляється письмово протягом семи робочих
днів від дати її одержання;
− рішення про видачу ліцензії приймається з урахуванням даних щодо
використання раніше одержаних ліцензій за умови додержання суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства про захист
економічної конкуренції.
При розгляді поданих заявок одночасно, у разі запровадження
неавтоматичного ліцензування вперше, розподіл квот здійснюється
пропорційно обсягам, зазначеним у заявках суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності.
Неавтоматичне ліцензування не повинно справляти обмежувального або
такого, що порушує торгівлю, впливу на товари на доповнення до того впливу,
що виникає внаслідок запровадження режиму неавтоматичного ліцензування.
Забороняється обмеження імпорту товарів, щодо яких встановлюються
певні квоти, до повного використання таких квот.
4.2 Ліцензування експорту товарів
Ліцензування експорту товарів запроваджується в Україні в разі:
значного порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому
ринку, що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні, особливо
сільськогосподарської продукції, продуктів рибальства, продукції харчової
промисловості та промислових товарів широкого вжитку першої необхідності
або інших товарів. Таке ліцензування має тимчасовий характер і застосовується
до моменту відновлення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому
ринку;

необхідності забезпечення захисту життя, здоров'я людини, тварин або
рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі,
національного багатства художнього, історичного чи археологічного значення
або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно до вимог
державної безпеки;
експорту золота та срібла, крім банківських металів;
необхідності застосування заходів щодо захисту вітчизняного
товаровиробника в разі обмеження експорту вітчизняних матеріалів,
необхідних для забезпечення достатньою кількістю таких матеріалів
вітчизняної переробної промисловості протягом періодів, коли внутрішня ціна
на такі матеріали тримається на рівні, нижчому за світову ціну, за умови
впровадження Кабінетом Міністрів України плану стабілізації та за умови, що
такі обмеження не повинні призводити до зростання експорту товарів такої
галузі вітчизняної промисловості. Такі заходи застосовуються виключно на
недискримінаційній основі;
необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та
авторських прав;
необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України.
4.3 Ліцензування імпорту товарів
Ліцензування імпорту товарів запроваджується в Україні в разі:
різкого погіршення стану платіжного балансу та зовнішніх платежів
(якщо інші заходи є неефективними);
різкого скорочення або мінімального розміру золотовалютних резервів;
необхідності забезпечення захисту життя, здоров’я людини, тварин або
рослин, навколишнього природного середовища, громадської моралі,
національного багатства художнього, історичного чи археологічного значення
або захисту прав інтелектуальної власності, а також відповідно до вимог
державної безпеки;
імпорту золота та срібла, крім банківських металів;
необхідності застосування заходів щодо захисту вітчизняного
товаровиробника у випадках зростання імпорту в Україну, що завдає значної
шкоди або загрожує завданням 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;
необхідності забезпечення захисту патентів, торгових марок та
авторських прав;
необхідності забезпечення виконання міжнародних договорів України;
необхідності застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та/або
недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань.
Рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту)
товарів, у тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень),
приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері економічного розвитку, з визначенням переліку конкретних товарів,
експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, періоду дії ліцензування та
кількісних або інших обмежень щодо кожного товару.
У разі застосування захисних заходів щодо захисту вітчизняного
товаровиробника рішення про запровадження режиму ліцензування
приймається Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі згідно із
законодавством.
5. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів
зовнішньоекономічної і господарської діяльності України
У разі якщо інші держави, митні союзи або економічні угруповання
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зовнішньоекономічної діяльності України, у відповідь на такі дії можуть
застосовуватися адекватні заходи. У разі якщо такі дії завдають шкоди або
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зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть передбачати її
відшкодування.
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;
позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального
режиму;
запровадження спеціального мита;
запровадження режиму ліцензування зовнішньоекономічних операцій;
встановлення квот;
інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.
Додатковими заходами, що можуть застосовуватися у відповідь, є:
заборона зовнішньоекономічних операцій або встановлення обмеження
на їх здійснення;
скасування тарифних пільг (тарифних преференцій) щодо ставок шляхом
зупинення звільнення від оподаткування ввізним митом, застосування
пільгових чи повних ставок ввізного мита або скасування тарифних квот.
Кабінет Міністрів України приймає рішення про застосування заходів у
відповідь на дії держави-агресора та/або держави-окупанта без дотримання
вимог
Рішення про застосування заходів у відповідь на дії держави-агресора
та/або держави-окупанта має містити строк їх застосування, крім випадків
застосування заходів, що призводять до припинення прав, та інших заходів, які
за змістом не можуть застосовуватися тимчасово.

6. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності розуміється:
− здійснення демпінгового імпорту, до якого застосовуються антидемпінгові
заходи;
− здійснення субсидованого імпорту, до якого застосовуються компенсаційні
заходи;
− здійснення інших дій, що законами України визнаються недобросовісною
конкуренцією.
Під зростаючим імпортом розуміється здійснення імпорту в обсягах
та/або за умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння
значної шкоди українським виробникам відповідних товарів.
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.
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 спеціальні
заходи, зупиняється на строк до закінчення застосування зазначених заходів.
7. Заборона окремих видів експорту та імпорту
−
−

−
−
−

В Україні забороняється:
експорт з території України предметів, які становлять національне,
історичне, археологічне або культурне надбання українського народу, що
визначається згідно із законами України;
імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони
можуть завдати шкоди суспільній моралі, здоров'ю чи становити загрозу
життю населення, тваринному світу та рослинам, або призвести до
заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу, якщо стосовно
транзитних товарів не вжито необхідних заходів для запобігання такої
шкоди;
імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та
расової дискримінації, геноциду тощо, які суперечать відповідним
нормам Конституції України;
експорт природних ресурсів, які вичерпуються, якщо обмеження також
застосовуються до внутрішнього споживання або виробництва;
експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав
інтелектуальної власності;

− експорт з території України товарів у межах виконання рішень Ради Безпеки
Організації Об'єднаних Націй про застосування обмежень або ембарго на
поставки товарів у відповідну державу.
Впровадження заборони експорту або імпорту з інших підстав можливо
лише, якщо це дозволено міжнародними договорами, учасником яких є
Україна.
Перелік товарів, експорт (імпорт) яких через територію України
забороняється, визначається виключно законами України.
Контроль за виконанням вимог, що містяться в цій статті, покладається на
митні органи та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.

