
Д О В І Д К А 

Відділу зовнішньоекономічної діяльності 

щодо аналізу статей Господарського Кодексу України 

 

 

№ Норма діючого ГКУ Чи дублює норма положення 
інших НПА/відсилає до них 

Судова практика    

 Глава 38 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ  

Стаття 390. Іноземні інвестори  

1. Іноземними інвесторами 

визнаються такі суб'єкти, що 

здійснюють інвестиційну діяльність 

на території України:  

юридичні особи, утворені за 

законодавством іншим, ніж 

законодавство України;  

іноземці та особи без громадянства, 

які не мають постійного місця 

проживання на території України;  

міжнародні урядові та неурядові 

організації;  

інші держави;  

інші іноземні суб'єкти 

інвестиційної діяльності, визначені 

законом.  

Положення статті дублює частину 

першу статті 1 Закону України 

«Про режим іноземного 

інвестування», відповідно до якої  

іноземні інвестори - суб'єкти, які 

провадять інвестиційну діяльність 

на території України, а саме:  

юридичні особи, створені 

відповідно до законодавства 

іншого, ніж законодавство України;  

фізичні особи - іноземці, які не 

мають постійного місця 

проживання на території України і 

не обмежені у дієздатності;  

іноземні держави, міжнародні 

урядові та неурядові організації;  

інші іноземні суб'єкти інвестиційної 

діяльності, які визнаються такими 

відповідно до законодавства 

України. 

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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 Стаття 391.  

Види іноземних інвестицій  

1. Іноземні інвестори мають право 

здійснювати інвестиції на території 

України у вигляді іноземної 

валюти, що визнається 

конвертованою Національним 

банком України, будь-якого 

рухомого і нерухомого майна та 

пов'язаних з ним майнових прав; 

інших цінностей (майна), які 

відповідно до закону визнаються 

іноземними інвестиціями.  

 

Положення статті дублює статтю 2 

Закону України «Про режим 

іноземного інвестування», 

відповідно до якої іноземні 

інвестиції можуть здійснюватися у 

вигляді:  

іноземної валюти, що визнається 

конвертованою Національним 

банком України;  

валюти України - відповідно до 

законодавства України;  

будь-якого рухомого і нерухомого 

майна та пов'язаних з ним майнових 

прав;  

акцій, облігацій, інших цінних 

паперів, а також корпоративних 

прав (прав власності на частку (пай) 

у статутному капіталі юридичної 

особи, створеної відповідно до 

законодавства України або 

законодавства інших країн), 

виражених у конвертованій валюті;  

грошових вимог та права на вимоги 

виконання договірних зобов'язань, 

які гарантовані першокласними 

банками і мають вартість у 

конвертованій валюті, 

підтверджену згідно з законами 

(процедурами) країни інвестора або 

міжнародними торговельними 

звичаями;  

 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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будь-яких прав інтелектуальної 

власності, вартість яких у 

конвертованій валюті підтверджена 

згідно з законами (процедурами) 

країни інвестора або міжнародними 

торговельними звичаями, а також 

підтверджена експертною оцінкою 

в Україні, включаючи легалізовані 

на території України авторські 

права, права на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, знаки 

для товарів і послуг, ноу-хау тощо;  

прав на здійснення господарської 

діяльності, включаючи права на 

користування надрами та 

використання природних ресурсів, 

наданих відповідно до 

законодавства або договорів, 

вартість яких у конвертованій 

валюті підтверджена згідно з 

законами (процедурами) країни 

інвестора або міжнародними 

торговельними звичаями;  

інших цінностей відповідно до 

законодавства України.    

 2. Заборона або обмеження будь-

яких видів іноземних інвестицій 

може здійснюватися виключно 

законом.  

Відсилочна норма. 

Крім того статтями 3, 4 та 7 Закону 

України «Про режим іноземного 

інвестування» визначається, що 

іноземні інвестиції можуть 

здійснюватись у формах, 

вкладатися в об’єкти та 

здійснюватися на територіях, не 

Відсутні посилання 

на судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити як відсилочну. 
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заборонених законами та на які 

невстановлені законами обмеження. 

 Стаття 392. Форми здійснення 

іноземних інвестицій  

1. Іноземні інвестори мають право 

здійснювати всі види інвестицій, 

зазначені у статті 391 цього 

Кодексу, в таких формах:  

участь у господарських 

організаціях, що створюються 

разом з вітчизняними юридичними 

особами чи громадянами, або 

придбання частки в діючих 

господарських організаціях;  

створення іноземних підприємств 

на території України, філій або 

інших структурних підрозділів 

іноземних юридичних осіб або 

придбання у власність діючих 

підприємств;  

придбання безпосередньо 

нерухомого або рухомого майна, 

що не заборонено законами 

України, або придбання акцій чи 

інших цінних паперів;  

придбання самостійно або за участі 

громадян чи вітчизняних 

юридичних осіб прав користування 

Відсилочна норма.  

Крім того положення статті 392 

ГКУ дублює статтю 3 Закону 

України «Про режим іноземного 

інвестування», відповідно до якої 

іноземні інвестиції можуть 

здійснюватися у таких формах:  

часткової участі у підприємствах, 

що створюються спільно з 

українськими юридичними і 

фізичними особами, або придбання 

частки діючих підприємств;  

створення підприємств, що 

повністю належать іноземним 

інвесторам, філій та інших 

відокремлених підрозділів 

іноземних юридичних осіб або 

придбання у власність діючих 

підприємств повністю;  

придбання не забороненого 

законами України нерухомого чи 

рухомого майна, включаючи 

будинки, квартири, приміщення, 

обладнання, транспортні засоби та 

інші об'єкти власності, шляхом 

прямого одержання майна та 

майнових комплексів або у вигляді 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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землею та використання природних 

ресурсів на території України;  

господарська діяльність на основі 

угод про розподіл продукції;  

придбання інших майнових прав;  

в інших формах, не заборонених 

законом.  

 

 

акцій, облігацій та інших цінних 

паперів;  

придбання самостійно або за 

участю українських юридичних або 

фізичних осіб прав на користування 

землею та використання природних 

ресурсів на території України;  

придбання інших майнових прав;  

господарської (підприємницької) 

діяльності на основі угод про 

розподіл продукції. 

 2. Заборона або обмеження будь-

яких форм здійснення іноземних 

інвестицій може провадитися лише 

законом.  

 

Частина друга дублює абзац 

восьмий статті 3 Закону України 

«Про режим іноземного 

інвестування», відповідно до якого 

іноземні інвестиції можуть 

здійснюватися й в інших формах, 

окрім тих, що зазначені в цій статті 

та які не заборонені законами 

України, в тому числі без створення 

юридичної особи на підставі 

договорів із суб'єктами 

господарської діяльності України. 

Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити, як таку, що 

дублює положення 

чинного законодавства. 

 

 3. Відносини, що виникають у 

зв'язку з придбанням іноземним 

інвестором майнових прав на 

землю та інші природні ресурси в 

Україні, регулюються відповідно 

земельним та іншим 

законодавством України.  

Відсилочна норма. 

Крім того частиною третьою статті 

7 Закону України «Про режим 

іноземного інвестування» 

передбачено, що законами України 

можуть визначатися території, на 

яких діяльність іноземних 

інвесторів та підприємств з 

іноземними інвестиціями 

Відсутні посилання 

у судовій практиці. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити як відсилочну. 
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обмежується або забороняється, 

виходячи з вимог забезпечення 

національної безпеки. 

 

 

 

 

 Стаття 393. Оцінка іноземних 

інвестицій  

1. Оцінка іноземних інвестицій, 

включаючи внески до статутного 

капіталу підприємства з 

іноземними інвестиціями, 

здійснюється в іноземній 

конвертованій валюті та у гривнях, 

за згодою сторін, на основі цін 

міжнародних ринків або ринку 

України. При цьому перерахунок 

сум в іноземній валюті у гривні 

провадиться за курсом, 

встановленим Національним 

банком України.  

 

 

Положення статті дублює частини 

першу, другу статті 5 Закону 

України «Про режим іноземного 

інвестування», відповідно до яких 

іноземні інвестиції та інвестиції 

українських партнерів, включаючи 

внески до статутного капіталу 

підприємств, оцінюються в 

іноземній конвертованій валюті та у 

валюті України за домовленістю 

сторін на основі цін міжнародних 

ринків або ринку України.  

Перерахування інвестиційних сум в 

іноземній валюті у валюту України 

здійснюється за офіційним курсом 

валюти України, визначеним 

Національним банком України. 

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 Стаття 394. Правовий режим 

іноземних інвестицій  

1. На території України щодо 

іноземних інвестицій 

встановлюється національний 

режим інвестиційної діяльності, за 

Положення статті в цілому дублює 

статтю 7 Закону України «Про 

режим іноземного інвестування», 

відповідно до якої для іноземних 

інвесторів на території України 

встановлюється національний 

режим інвестиційної та іншої 

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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винятками, передбаченими цим 

Кодексом, іншими законами і 

чинними міжнародними 

договорами, згоду на обов'язковість 

яких надано Верховною Радою 

України.  

 

господарської діяльності, за 

винятками, передбаченими 

законодавством України та 

міжнародними договорами України.  

Для окремих суб'єктів 

підприємницької діяльності, які 

здійснюють інвестиційні проекти із 

залученням іноземних інвестицій, 

що реалізуються відповідно до 

державних програм розвитку 

пріоритетних галузей економіки, 

соціальної сфери і територій, може 

встановлюватися пільговий режим 

інвестиційної та іншої 

господарської діяльності. Законами 

України можуть визначатися 

території, на яких діяльність 

іноземних інвесторів та 

підприємств з іноземними 

інвестиціями обмежується або 

забороняється, виходячи з вимог 

забезпечення національної безпеки. 

 

 2. Відносини щодо оподаткування 

іноземних інвесторів та 

підприємств з іноземними 

інвестиціями регулюються 

податковим законодавством 

України.  

 

Відсилочна норма. Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити як відсилочну 

норму. 

 

 3. У державних програмах 

залучення іноземних інвестицій в 

пріоритетні галузі економіки та 

Положення дублює частину другу  

статті 7  Закону України «Про 

режим іноземного інвестування», 

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 
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соціальну сферу може бути 

передбачено встановлення 

додаткових пільг для суб'єктів 

господарювання, що здійснюють 

діяльність у цих сферах.  

 

відповідно до якої для окремих 

суб'єктів підприємницької 

діяльності, які здійснюють 

інвестиційні проекти із залученням 

іноземних інвестицій, що 

реалізуються відповідно до 

державних програм розвитку 

пріоритетних галузей економіки, 

соціальної сфери і територій, може 

встановлюватися пільговий режим 

інвестиційної та іншої 

господарської діяльності. 

  
усунення дублювання 

норм. 

 

 4. Законом може бути обмежено 

або заборонено діяльність 

іноземних інвесторів та 

підприємств з іноземними 

інвестиціями в окремих галузях 

економіки або в межах окремих 

територій України виходячи з 

інтересів національної безпеки 

України.  

 

Положення частково дублює 

частину третю статті 7  Закону 

України «Про режим іноземного 

інвестування», відповідно до якої 

можуть визначатися території, на 

яких діяльність іноземних 

інвесторів та підприємств з 

іноземними інвестиціями 

обмежується або забороняється, 

виходячи з вимог забезпечення 

національної безпеки. 

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

Положення щодо 

можливості 

встановлення обмеження 

або заборони діяльності 

іноземних інвесторів та 

підприємств з 

іноземними інвестиціями 

в окремих галузях 

економіки виходячи з 

інтересів національної 

безпеки України 

можливо включити в 

частину третю статті 7 

Закону України «Про 

режим іноземного 

інвестування».  
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 Стаття 395. Державна реєстрація 

іноземних інвестицій  

1. Державна реєстрація 

(перереєстрація) іноземних 

інвестицій та її анулювання 

здійснюються Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, 

обласними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями у 

порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, в семиденний 

строк з дня подання іноземним 

інвестором документів для 

реєстрації (перереєстрації) 

іноземних інвестицій та її 

анулювання. 

Положення частини першої статті 

дублює частину другу статті 13 

Закону України «Про режим 

іноземного інвестування», 

відповідно до якої державна 

реєстрація (перереєстрація) 

іноземних інвестицій та її 

анулювання здійснюються Радою 

міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями у 

порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, в семиденний 

строк з дня подання іноземним 

інвестором документів для 

реєстрації (перереєстрації) 

іноземних інвестицій та її 

анулювання. 

 

 

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 2. Відмова у державній реєстрації 

іноземних інвестицій можлива 

лише у разі порушення 

законодавства України про 

іноземне інвестування. Відмову у 

державній реєстрації іноземних 

інвестицій може бути оскаржено у 

судовому порядку.  

 

Положення частини другої статті 

дублює статтю 14 Закону України 

«Про режим іноземного 

інвестування», відповідно до якої 

відмова в державній реєстрації 

іноземних інвестицій можлива 

лише у разі порушення 

встановленого порядку реєстрації. 

Відмова з мотивів її недоцільності 

не допускається.  

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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Відмова в державній реєстрації 

іноземних інвестицій повинна бути 

оформлена письмово із зазначенням 

мотивів відмови і може бути 

оскаржена у судовому порядку. 

 

 3. Незареєстровані іноземні 

інвестиції не дають права на 

одержання пільг та гарантій, 

передбачених цим Кодексом та 

іншими законами для іноземних 

інвесторів і підприємств з 

іноземними інвестиціями.  

 

 

 

Стаття 396. Діяльність суб'єктів 

господарювання з іноземними 

інвестиціями в Україні  

1. На території України можуть 

створюватися і діяти суб'єкти 

господарювання з іноземними 

інвестиціями, які здійснюють свою 

діяльність у формах підприємства з 

іноземними інвестиціями (стаття 

116 цього Кодексу), іноземного 

підприємства (стаття 117 цього 

Кодексу), інших формах, не 

заборонених законом 

 

Положення частини першої третьої 

дублює частину п’яту статті 13 

Закону України «Про режим 

іноземного інвестування», 

відповідно до якої незареєстровані 

іноземні інвестиції не дають права 

на одержання пільг та гарантій, 

передбачених цим Законом. 

 

 

 

Положення дублює статтю 16 

Закону України «Про режим 

іноземного інвестування», 

відповідно до якої на території 

України підприємства з іноземними 

інвестиціями створюються і діють у 

формах, передбачених 

законодавством України. 

 

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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 2. Порядок утворення підприємств з 

іноземними інвестиціями та 

іноземних підприємств регулюється 

цим Кодексом, іншими законами, 

прийнятими відповідно до нього. 

Особливості створення 

банківських, страхових та інших 

фінансових установ за участі 

іноземного інвестора визначаються 

відповідними законами.  

 

 

 

 

 

 

Стаття 397. Гарантії здійснення 

іноземних інвестицій  

1. З метою забезпечення 

стабільності правового режиму 

іноземного інвестування 

встановлюються такі гарантії для 

іноземних інвесторів:  

застосування державних гарантій 

захисту іноземних інвестицій у разі 

зміни законодавства про іноземні 

інвестиції;  

гарантії щодо примусового 

Відсилочна норма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення статті дублює частину 

першу статтю 8  Закону України 

«Про режим іноземного 

інвестування», відповідно до якої  

якщо в подальшому спеціальним 

законодавством України про 

іноземні інвестиції будуть 

змінюватися гарантії захисту 

іноземних інвестицій, зазначені в 

розділі II цього Закону, то протягом 

десяти років з дня набрання 

чинності таким законодавством на 

вимогу іноземного інвестора 

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 
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вилучення, а також від незаконних 

дій органів влади та їх посадових 

осіб;  

компенсація і відшкодування 

збитків іноземним інвесторам;  

гарантії у разі припинення 

інвестиційної діяльності;  

гарантії переказу прибутків та 

використання доходів від іноземних 

інвестицій;  

інші гарантії здійснення 

інвестиційної діяльності.  

 

застосовуються державні гарантії 

захисту іноземних інвестицій, 

зазначені в цьому Законі. 

Крім того статтями 9-12 вказаного 

Закону передбачені гарантії для 

іноземних інвесторів: 

щодо примусових вилучень, а 

також незаконних дій державних 

органів та їх посадових осіб; 

компенсація і відшкодування 

збитків іноземним інвесторам; 

гарантії в разі припинення 

інвестиційної діяльності; 

гарантії переказу прибутків, доходів 

та інших коштів, одержаних 

внаслідок здійснення іноземних 

інвестицій. 

Також в сфері встановлення 

гарантій іноземним інвесторам діє 

низка міжнародних угод України з 

країнами світового співтовариства 

щодо сприяння та захисту 

іноземних інвестицій. 

 

 2. У разі зміни законодавства про 

режим іноземного інвестування на 

вимогу іноземного інвестора у 

випадках і в порядку, визначених 

законом, застосовуються державні 

гарантії, які визначаються 

законодавством, що діяло на 

Положення дублює частину першу 

статі 8 Закону України «Про режим 

іноземного інвестування», 

відповідно до якої якщо в 

подальшому спеціальним 

законодавством України про 

іноземні інвестиції будуть 

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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момент вкладення інвестицій.  

 

змінюватися гарантії захисту 

іноземних інвестицій, зазначені в 

розділі II цього Закону, то протягом 

десяти років з дня набрання 

чинності таким законодавством на 

вимогу іноземного інвестора 

застосовуються державні гарантії 

захисту іноземних інвестицій, 

зазначені в цьому Законі. 

 

 3. Іноземні інвестиції в Україні не 

підлягають націоналізації.  

 

Положення частини третьої дублює 

перше речення частини першої 

статті 9 Закону України «Про 

режим іноземного інвестування», 

відповідно до якої іноземні 

інвестиції в Україні не підлягають 

націоналізації.  

Відсутні посилання 

у судовій практиці 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 4. Органи державної влади та їх 

посадові особи не мають права 

реквізувати іноземні інвестиції, 

крім випадків здійснення 

рятувальних заходів у разі 

стихійного лиха, аварій, епідемій, 

епізоотій. Зазначена реквізиція 

може бути здійснена лише на 

підставі рішення органів, 

уповноважених на це Кабінетом 

Міністрів України, і в порядку, 

встановленому законом.  

 

 

 

Дублює частину першу статті 9 

Закону України «Про режим 

іноземного інвестування», 

відповідно до якої державні органи 

не мають права реквізувати 

іноземні інвестиції, за винятком 

випадків здійснення рятівних 

заходів у разі стихійного лиха, 

аварій, епідемій, епізоотій. 

Зазначена реквізиція може бути 

проведена на підставі рішень 

органів, уповноважених на це 

Кабінетом Міністрів України. 

 

 

Відсутня судова 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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5. Іноземні інвестори мають право 

вимагати відшкодування збитків, 

завданих їм незаконними діями чи 

бездіяльністю органів державної 

влади або органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб. 

Збитки іноземних інвесторів 

повинні бути відшкодовані за 

поточними ринковими цінами або 

на основі обґрунтованих оцінок, 

підтверджених незалежним 

аудитором (аудиторською 

організацією).  

 

Положення статті дублює частину 

першу статті 10 Закону України 

«Про режим іноземного 

інвестування», відповідно до якої 

іноземні інвестори мають право на 

відшкодування збитків, включаючи 

упущену вигоду і моральну шкоду, 

завданих їм внаслідок дій, 

бездіяльності або неналежного 

виконання державними органами 

України чи їх посадовими особами 

передбачених законодавством 

обов'язків щодо іноземного 

інвестора або підприємства з 

іноземними інвестиціями, 

відповідно до законодавства 

України. 

Відсутня судова 

практика. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 

 6. Компенсація, яка виплачується 

іноземному інвестору в порядку 

відшкодування збитків, повинна 

бути адекватною, ефективною та 

визначеною на момент виконання 

рішення про відшкодування 

збитків. Сума компенсації за цим 

рішенням має бути негайно 

виплачена у валюті, в якій були 

здійснені інвестиції, чи в іншій 

прийнятній для іноземного 

інвестора валюті відповідно до 

валютного законодавства. Законом 

може бути передбачено 

нарахування відсотків на суму 

компенсації.  

Положення статті дублює частину  

третю статті 10 Закону України 

«Про режим іноземного 

інвестування», відповідно до якої 

компенсація, що виплачується 

іноземному інвестору, повинна бути 

швидкою, адекватною і 

ефективною. Компенсація, що 

виплачується іноземному інвестору 

внаслідок дій, зазначених у статті 9 

цього Закону, визначається на 

момент припинення права 

власності. 

 

 

Відсутня судова 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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7. Компенсація збитків іноземним 

інвесторам здійснюється в порядку, 

встановленому законом.  

 

 

Відсилочна норма. Відсутня судова 

практика. 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити як відсилочну 

норму 

 

 Стаття 398. Гарантії переказу та 

використання доходів від 

іноземних інвестицій  

1. Іноземним інвесторам після 

сплати ними податків, зборів 

(обов'язкових платежів) 

гарантується безперешкодний 

негайний переказ за кордон їхніх 

доходів, прибутків та інших коштів 

в іноземній валюті, одержаних на 

законних підставах від здійснення 

інвестицій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення статті дублює частину  

першу статті 12 Закону України 

«Про режим іноземного 

інвестування», відповідно до якої 

іноземним інвесторам після сплати 

податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів гарантується 

безперешкодний і негайний переказ 

за кордон їх прибутків, доходів та 

інших коштів в іноземній валюті, 

одержаних на законних підставах 

внаслідок здійснення іноземних 

інвестицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутня судова 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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2. Порядок переказу за кордон 

зазначених коштів встановлюється 

Національним банком України. 

Доход іноземного інвестора або 

інші кошти, одержані в Україні у 

гривнях або іноземній валюті від 

здійснення інвестицій, можуть 

реінвестуватися в Україні в 

порядку, встановленому 

законодавством. 

Положення статті дублює частину  

другу статті 12 Закону України 

«Про режим іноземного 

інвестування», відповідно до якої 

порядок переказу за кордон 

прибутків, доходів та інших коштів, 

одержаних внаслідок здійснення 

іноземних інвестицій, визначається 

Національним банком України. 

При реінвестиціях прибутку, 

доходу та інших коштів, одержаних 

у валюті України внаслідок 

здійснення іноземних інвестицій, 

перерахування інвестиційних сум 

провадиться за офіційним курсом 

валюти України, визначеним 

Національним банком України на 

дату фактичного здійснення 

реінвестицій (частина третя статті 5 

вказаного Закону). 

Відсутня судова 

практика 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 

 

 

 

 

 

 Стаття 399. Гарантії іноземним 

інвесторам у разі припинення 

інвестиційної діяльності  

1. У разі припинення інвестиційної 

діяльності на території України 

іноземний інвестор має право на 

повернення своїх інвестицій не 

пізніше шести місяців після 

припинення цієї діяльності, а також 

доходів за цими інвестиціями у 

грошовій або товарній формі, якщо 

інше не встановлено законом або 

угодою сторін.  

Положення статті дублює статтю 11 

Закону України «Про режим 

іноземного інвестування», 

відповідно до якої у разі 

припинення інвестиційної 

діяльності іноземний інвестор має 

право на повернення не пізніше 

шести місяців з дня припинення цієї 

діяльності своїх інвестицій у 

натуральній формі або у валюті 

інвестування в сумі фактичного 

внеску (з урахуванням можливого 

зменшення статутного капіталу) без 

Відсутня судова 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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сплати мита, а також доходів з цих 

інвестицій у грошовій чи товарній 

формі за реальною ринковою 

вартістю на момент припинення 

інвестиційної діяльності, якщо інше 

не встановлено законодавством або 

міжнародними договорами України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стаття 400. Законодавство про 

іноземні інвестиції  

1. Відносини, пов'язані з 

іноземними інвестиціями в Україні, 

регулюються цим Кодексом, 

законом про режим іноземного 

інвестування, іншими 

законодавчими актами та чинними 

міжнародними договорами, згоду 

на обов'язковість яких надано 

Верховною Радою України. У разі 

якщо міжнародним договором 

встановлено інші правила, ніж ті, 

що передбачено законодавством 

України про іноземні інвестиції, 

застосовуються правила 

міжнародного договору. 

 

 

Відсилочна норма 

Положення статті дублює статтю 6 

Закону України «Про режим 

іноземного інвестування», 

відповідно до якої відносини, 

пов'язані з іноземними інвестиціями 

в Україні, регулюються цим 

Законом, іншими законодавчими 

актами та міжнародними 

договорами України. Якщо 

міжнародним договором України 

встановлені інші правила, ніж ті, що 

передбачені законодавством 

України про іноземні інвестиції, 

застосовуються правила 

міжнародного договору. 

 

Відсутня судова 

практика 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити  

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити як відсилочну 

та таку, що дублює 

положення чинного 

законодавства 
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