
 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про перегляд рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі  
від 28. 04. 2012 № СП – 275/2012/4423-08 «Про застосування спеціальних  

заходів щодо імпорту в україну легкових автомобілів незалежно  
від країни походження та експорту» 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 12 лютого 2015 року розглянула 
інформацію Державного агентства екологічних інвестицій України, інформацію Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України та позицію вітчизняного виробника щодо необхідності 
перегляду рішення Комісії від 28. 04. 2012 № СП – 275/2012/4423-08 «Про застосування спеціальних 
заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту». 

За результатами розгляду зазначених матеріалів Комісія встановила таке: 
незастосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну окремих марок легкових автомобілів 

з гібридною силовою установкою не матиме негативного впливу на діяльність національного 
товаровиробника; 

національні інтереси України потребують незастосування спеціальних заходів щодо імпорту в 
Україну окремих марок легкових автомобілів з гібридною силовою установкою. 

Зважаючи на викладене та керуючись положеннями статті 19 Закону України «Про застосування 
спеціальних заходів щодо імпорту в Україну», Комісія прийняла рішення № СП – 328/2015/4442-06, 
згідно з яким вирішила переглянути рішення Комісії від 28. 04. 2012 № СП – 275/2012/4423-08 «Про 
застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни 
походження та експорту». 

Відповідно до вищезазначеного рішення спеціальних заходів не застосовують щодо імпорту в 
Україну автомобілів легкових та інших моторних транспортних засобів, призначених переважно для 
перевезення людей (категорія М1 – транспортні засоби, що мають не менше ніж 4 колеса, які 
використовуються для перевезення пасажирів та мають не більше 8 місць для сидіння, крім сидіння 
водія), з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним 
механізмом з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 2200 см3, нові, які 
класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодами 8703 22 10 00 та 8703 23 19 10, що мають гібридну силову 
установку (електродвигун з приводом на колеса автомобіля). 

Рішення Комісії від 12. 02. 2015 № СП – 328/2015/4442-06 набирає чинності з дня опублікування 
цього повідомлення. 
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