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Стосовно спеціального розслідування 

 

 

За результатами розгляду звернень стосовно спеціального розслідування щодо 

імпорту в Україну проводів незалежно від країни походження та експорту (далі – 

розслідування) Мінекономіки інформує про таке. 

Механізм захисту вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від 

зростаючого імпорту є світовою практикою та передбачений Законом України "Про 

застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (далі – Закон) та Угодою 

про захисні заходи Світової організації торгівлі (далі – Угода). 

Зазначене у зверненнях спеціальне розслідування порушено відповідно до 

рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) від 24.07.2020 

№ СП–458/2020/4411-03. Зазначаємо, що в процесі проведення розслідування 

досліджуються факти зростання імпорту в Україну незалежно від країни походження 

та експорту товару, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної 

шкоди національному товаровиробнику. 

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 270 днів від дати 

його порушення з можливістю за рішенням Комісії продовження до 330 днів. 

В ході проведення розслідування Мінекономіки здійснить збір та аналіз 

інформації та доказів органів виконавчої влади, українських товаровиробників, 

іноземних експортерів та імпортерів, на підставі яких буде досліджено всі відповідні 

фактори об'єктивного та кількісного характеру, що впливають на національного 
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товаровиробника, згідно з вимогами Закону та Угоди. Зокрема, чи потребують 

національні інтереси застосування спеціальних заходів, включаючи інтереси 

національного товаровиробника та споживачів, впливу на зайнятість населення, 

інвестиції, а також на міжнародні економічні інтереси України. 

Під час проведення розслідування заінтересовані сторони мають змогу подати 

всю необхідну інформацію та коментарі, а також ознайомитись з неконфіденційними 

матеріалами справи. 

Разом із цим, зазначаємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 

18.04.2012 № 310 "Про затвердження складу Міжвідомчої комісії з міжнародної 

торгівлі" (із змінами) до складу Комісії входять посадові особи органів виконавчої 

влади, які мають змогу висловити на засіданні Комісії позицію відповідно до 

компетенції. 

За результатами проведення спеціального розслідування буде підготовлено 

основні висновки і пропозиції та направлено на розгляд членам Комісії з метою 

прийняття об’єктивного та виваженого рішення щодо доцільності чи недоцільності 

застосування обмежувальних заходів. 

 

Директор департаменту  

захисту національного виробника 

Міністерства розвитку економіки,  

торгівлі та сільського господарства України                      Наталія СИДОРУК 
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