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Шановний пане Володимире! 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України у межах компетенції розглянуло Ваш запит про надання публічної 

інформації від 19.10.2020, надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів 

України від 26.10.2020 № ЗІ-1421-20, щодо надання статистичних даних про 

судові процеси, у яких виступала чи виступає стороною держава Україна та 

центральні органи виконавчої влади, та повідомляє. 

Відповідно до підпункту 216 пункту 4 Положення про Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2014 № 459 

«Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України» (далі – Положення) Мінекономіки, зокрема, забезпечує захист прав та 

інтересів України в торговельно-економічній сфері з використанням механізму 

Світової організації торгівлі (далі – СОТ). 

У період з 2014 року по 2020 рік в рамках СОТ Україна виступала 

стороною у шести справах в якості позивача і в двох справах у якості 
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відповідача. Крім того, в якості третьої сторони Україна брала участь загалом у 

46 справах (інформація доступна на офіційному веб-сайті СОТ: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm).  

Справи, у яких Україна виступала в якості позивача: 

1. DS 499 «Російська Федерація – заходи щодо імпорту залізничного 

рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання; 

2. DS 512 «Російська Федерація – заходи щодо обмеження 

транзитного руху»; 

3. DS 530 «Казахстан – антидемпінгові заходи щодо сталевих труб»; 

4. DS 532 «Російська Федерація – заходи щодо імпорту та транзиту 

певної української продукції»; 

5. DS 569 «Вірменія – антидемпінгові заходи щодо сталевих труб»; 

6. DS 570 «Киргизька Республіка – антидемпінгові заходи щодо 

сталевих труб». 

Справи, у яких Україна виступала у якості відповідача: 

1. DS 493 «Україна – антидемпінгові заходи щодо нітрату амонію»; 

2. DS 525 «Україна – заходи, що стосуються торгівлі товарами і 

послугами». 

Разом з тим, відповідно до підпункту 204 пункту 4 Положення 

Мінекономіки, зокрема, здійснює захист прав та інтересів України під час 

вирішення спорів щодо положень розділу IV Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої 

сторони (далі – Угода про асоціацію), крім спорів із питань, пов’язаних з 

торгівлею енергоносіями. 

У рамках зазначеної Угоди про асоціацію Україна виступає відповідачем 

у спорі у зв’язку з тимчасовою забороною експорту лісоматеріалів у 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n193
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF?new=1&find=1&text=%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86#w1_2
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необробленому вигляді. Інформація щодо вказаного спору доступна на 

офіційному веб-сайті Мінекономіки (https://cutt.ly/TgWxv2x). 

Відповідно до підпункту 6 пункту 8 Порядку забезпечення захисту прав 

та інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках Світової 

організації торгівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України              

від 01.06.2016 № 346 Мінекономіки для забезпечення захисту прав та інтересів 

України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ забезпечує з 

урахуванням рекомендацій та пропозицій міжвідомчої робочої групи залучення 

для проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ 

юридичних радників, незалежних експертів та економічних радників, у тому 

числі іноземних. 

У 2014 та 2015 роках Мінекономіки не залучалися юридичні радники для 

проведення консультацій та/або врегулювання суперечки між членами СОТ або 

в рамках міжнародних договорів України. Інформацію щодо юридичних 

радників, які надавали юридичні послуги для забезпечення захисту прав та 

інтересів України в торговельно-економічній сфері в рамках СОТ та Угоди про 

асоціацію у 2016-2020 роках надано у таблиці, що додається. 

Крім того повідомляємо, що з 2016 року в Державному бюджеті України 

передбачено видатки на закупівлю послуг за міжнародними договорами 

України із залучення юридичних радників, фахівців, експертів, арбітрів, у тому 

числі іноземних, за бюджетною програмою КПКВК 1201030 «Забезпечення 

двостороннього співробітництва України з іноземними державами та 

міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення 

участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках». Інформація 

щодо коштів, передбачених у Державному бюджеті та фактичного обсягу 

видатків наведена в таблиці в тис. грн.: 

 

https://cutt.ly/TgWxv2x
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Рік Передбачено Державним 
бюджетом України 

Фактичний обсяг видатків 

2016 23 443,00 5 575,61 

2017 55 850,60 11 395,22 

2018 50 289,70 4 503,34 

2019 29 508,6 2 635,58 

2020 6 509,62 0,00 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 
 

З повагою 

 

 

Виконувач обов’язків Державного  
секретаря Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України             Наталя ГОРШКОВА 
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