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КОРОТКИЙ ОПИС

2017 рік
Цю публікацію виконала «Міжнародна група розвитку»
на розгляд Агентства США з міжнародного розвитку

ПРОБЛЕМА: погіршення господарського становища компанії внаслідок недобросовісної конкуренції з боку імпортованих товарів або постійно зростаючого імпорту
РІШЕННЯ: ініціювання торговельного розслідування (антидемпінгове,
антисубсидиційне, спеціальне)
РЕЗУЛЬТАТ: можливість застосування обмежувальних (антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних) заходів щодо імпорту.
Види розслідувань:
• Антидемпінгове: недобросовісна конкуренція – демпінговий імпорт (імпорт з однієї або кількох країн)
• Антисубсидиційне: недобросовісна конкуренція – субсидований імпорт (імпорт з однієї або
кількох країн)
• Спеціальне: зростання загального імпорту окремих товарів (незалежно від країни походження)

Можливі передумови порушення розслідування:
• Втрата компанією частки на ринку України
• Наявний недобросовісний або зростаючий імпорт
• Погіршення господарського становища компанії є наслідком зростаючого або недобросовісного
імпорту

У разі існування передумов для порушення розслідування, виробник компанія має
здійснити наступні кроки:

КРОК 1
I. Визначити товар (опис, код УКТЗЕД);
II. Переконатися, що компанія (підприємство-виробник) займає на основну частину загального обсягу
виробництва такого товару в Україні або отримати підтримку інших підприємств-виробників;
III. Обрати вид розслідування в залежності від торговельних порушень;
IV. Проаналізувати показники та фактори, що свідчать про погіршення господарського становища
(виробника, групи виробників);
V. Переконатися, що господарське становище виробника погіршилось саме внаслідок
недобросовісної конкуренції або зростаючого імпорту;
VI. Звернутися до Департаменту торговельного захисту за консультативною допомогою.

КРОК 2
Підготувати заяву або скаргу для цілей порушення розслідування за такою структурою:
1. Інформація про заявника та докази наявності основну частину загального обсягу виробництва в
Україні;
2. Інформація про товар, який має бути об’єктом розслідування, та інформація про товар, який
виробляє заявник;
3. Інформація про іноземних виробників щодо яких порушується розслідування (у разі
антидемпінгового або антисубсидиційного розслідування);
4. Інформація про імпорт (демпінговий, субсидований або зростаючий);
5. Інформація про шкоду, заподіяну заявникові внаслідок недобросовісної конкуренції або зростаючого імпорту;
6. Докази того, що національні інтереси вимагають застосування обмежувальних заходів
(захисних/антидемпінгових/компенсаційних) щодо імпорту;
7. Інформація та докази щодо наявності демпінгу або субсидування (у разі порушення відповідного
розслідування).

УВАГА! Уся надана в заяві інформація повинна бути підтверджена відповідними доказами, що
свідчать про достовірність такої інформації.

КРОК 3
Офіційне звернення про порушення розслідування
Надіслати на адресу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заяву/скаргу про
порушення розслідування

Найчастіші запитання
(1) Законодавча база:

Угоди СОТ: ГАТТ 1994, «Угода про захисні заходи», «Угода про застосування статті VI Генеральної
угоди з тарифів і торгівлі1994 року», «Угода про субсидії та компенсаційні заходи».
Закони України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», «Про захист
національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про захист національного
товаровиробника від субсидованого імпорту».

(2) Де знайти інформацію для наповнення заяви/скарги:

Державна служба статистики України – www.ukrstat.gov.ua, ДП «Укрпромзовнішекспертиза» –
www.expert.kiev.ua, ДП «Держзовнішінформ» – www.ukrdzi.com, сайти компаній/підприємств,
спеціалізовані галузеві сайти тощо.

(3) Скільки триває розслідування:

Антидемпінгове або антисубсидиційне розслідування – як правило, 12 місяців, спеціальне
розслідування – як правило, 9 місяців.

(4) Попередні заходи:

Попередні заходи можуть застосовуватися у формі відповідного мита (антидемпінгового, компенсаційного або захисного) через 45–60 днів з моменту порушення відповідного розслідування строком
до 4–6 місяців за умови виконання вимог законодавства про торговельний захист.

(5) Як завершується розслідування:

Якщо буде встановлено факт існування зростаючого або недобросовісного імпорту, шкоди та при
чинно-наслідкового зв’язку між ними, а також встановлено факт, що національні інтереси потребують
захисту, – можуть бути застосовані захисні заходи (у вигляді мита чи кількісних обмежень) або
антидемпінгові/компенсаційні заходи (як правило, мито) щодо імпорту товарів в Україну.

(6) Термін дії заходів:

Як правило антидемпінгові або компенсаційні заходи – 5 років, спеціальні – 4 роки. Заходи торговельного захисту також можуть переглядатися та бути продовжені.

КОНТАКТИ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Поштова адреса: 01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
Тел./факс: +38 (044) 200-44-97
e-mail: meconomy@me.gov.ua
Департамент торговельного захисту
Тел./факс: +38 (044) 596 68 04
e-mail: tradedefence@me.gov.ua

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

www.me.gov.ua
https://twitter.com/mineconomdev
https://uk-ua.facebook.com/mineconomdev/
www.wto.org.ua

ПОРУШЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
(спеціальне, антидемпінгове, антисубсидиційне)
Дії виробника

ТОВАР
визначити товар

ШКОДА
визначити розмір
заподіяної шкоди

НАЦВИРОБНИК
визначити свою частку у
виробництві та, у разі
необхідності заручитися
підтримкою інших виробників

ЗВ’ЯЗОК
визначити наявність причиннонаслідкового зв'язку між шкодою
та демпінговим/субсидованим
або зростаючим імпортом

ДОКУМЕНТ
скласти скаргу/заяву про
порушення розслідування за
визначеною схемою

(044) 596-68-04
tradedefence@me.gov.ua
www.me.gov.ua

ПОШТА
офіційне звернення про
порушення розслідування:
надіслати скаргу/заяву

ІМПОРТ
визначити
демпінговий або субсидований імпорт
(одна або кілька країн), зростаючий
імпорт (всі країни)

КОНСУЛЬТАЦІЇ
отримати консультативну
допомогу щодо порушення
розслідування

СПІВПРАЦЯ
забезпечити добросовісну
співпрацю з Мінекономрозвитку
під час розгляду скарги/заяви

ПОРУШЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

Цю публікацію здійснено завдяки підтримці американського народу, що була надана через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст матеріалів є виключно відповідальністю ТОВ «Міжнародна група розвитку» та не обов’язково відображає погляди USAID чи уряду США.

