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Господарський кодекс України 

Глава 39 СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ  

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

Судова практика  Пропозиції 
щодо зміни 

формулювання 
/ перенесення 

Аргументація 

1. Стаття 401. Визначення 

спеціальної (вільної) економічної 

зони 

1. Спеціальною (вільною) 

економічною зоною вважається 

частина території України, на якій 

встановлено спеціальний правовий 

режим господарської діяльності, 

особливий порядок застосування та 

дії законодавства України. На 

території спеціальної (вільної) 

економічної зони можуть 

запроваджуватися пільгові митні, 

податкові, валютно-фінансові та 

інші умови підприємництва 

вітчизняних та іноземних 

інвесторів.  

 

 

Це положення дублює положення 

частини першої статті 1 Закону 

України «Про загальні засади 

створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних 

зон», відповідно до якої: 

 Спеціальна (вільна) економічна 

зона являє собою частину території 

України, на якій встановлюються і 

діють спеціальний правовий режим 

економічної діяльності та порядок 

застосування і дії законодавства 

України. На території спеціальної 

(вільної) економічної зони 

запроваджуються пільгові митні, 

валютно-фінансові, податкові та 

інші умови економічної діяльності 

національних та іноземних 

юридичних і фізичних осіб. 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: Вилучити з 

метою усунення 

дублювання норм 



2 
 

 2. Спеціальні (вільні) економічні 

зони створюються з метою 

залучення інвестицій та 

ефективного їх використання, 

активізації спільно з іноземними 

інвесторами підприємницької 

діяльності з метою збільшення 

експорту товарів, поставок на 

внутрішній ринок високоякісної 

продукції і послуг, впровадження 

нових технологій, розвитку 

інфраструктури ринку, поліпшення 

використання природних, 

матеріальних і трудових ресурсів, 

прискорення соціально-

економічного розвитку України. 

Це положення фактично дублює 

положення частини другої статті 1 

Закону України «Про загальні 

засади створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних 

зон», відповідно до якої: 

 Метою створення спеціальних 

(вільних) економічних зон є 

залучення іноземних інвестицій та 

сприяння їм, активізація спільно з 

іноземними інвесторами 

підприємницької діяльності для 

нарощування експорту товарів і 

послуг, поставок на внутрішній 

ринок високоякісної продукції та 

послуг, залучення і впровадження 

нових технологій, ринкових методів 

господарювання, розвитку 

інфраструктури ринку, поліпшення 

використання природних і трудових 

ресурсів, прискорення соціально-

економічного розвитку України. 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: Вилучити з 

метою усунення 

дублювання норм 

 

 

 

 

 

2 Стаття 402. Територія і статус 

спеціальної (вільної) економічної 

зони 

1. Територія і статус спеціальної 

(вільної) економічної зони, в тому 

числі строк, на який вона 

створюється, визначаються 

окремим законом для кожної 

спеціальної (вільної) економічної 

Це положення дублює положення 

статті 2 Закону України «Про 

загальні засади створення і 

функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон» , 

відповідно до якої: 

 Статус і територія спеціальної 

(вільної) економічної зони, а також 

строк, на який вона створюється, 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм 

 



3 
 

зони. визначаються Верховною Радою 

України шляхом прийняття 

окремого закону для кожної 

спеціальної (вільної) економічної 

зони.  

 

 

 

 

3 Стаття 403. Типи спеціальних 

(вільних) економічних зон 

1. На території України можуть 

створюватися спеціальні (вільні) 

економічні зони різних 

функціональних типів: вільні митні 

зони і порти, експортні, транзитні 

зони, митні склади, технологічні 

парки, технополіси, комплексні 

виробничі зони, туристично-

рекреаційні, страхові, банківські 

тощо. Окремі економічні зони 

можуть поєднувати в собі функції, 

властиві різним типам спеціальних 

(вільних) економічних зон, 

зазначених у цій статті. 

Це положення дублює положення 

статті 3 Закону України «Про 

загальні засади створення і 

функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон» , 

відповідно до якої: 

 На території України можуть 

створюватись спеціальні (вільні) 

економічні зони різних 

функціональних типів: вільні митні 

зони і порти, експортні, транзитні 

зони, митні склади, технологічні 

парки, технополіси, комплексні 

виробничі зони, туристсько-

рекреаційні, страхові, банківські 

тощо. Окремі зони можуть 

поєднувати в собі функції, властиві 

різним типам спеціальних (вільних) 

економічних зон, зазначених у цій 

статті. 

Відсутні посилання 

на судову практику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

 

 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм 

 

4 
Стаття 404. Державні гарантії 

інвестицій у спеціальній (вільній) 

економічній зоні 

  

1. На всіх суб'єктів 

господарювання, що здійснюють 

інвестиції у спеціальній (вільній) 

економічній зоні, поширюється 

Це положення дублює положення 

статті 13 Закону України «Про 

загальні засади створення і 

функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон» , 

відповідно до якої: 

Відсутні посилання 

на судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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система державних гарантій 

захисту інвестицій, передбачена 

законодавством про інвестиційну 

діяльність та про іноземні 

інвестиції. Держава гарантує 

суб'єктам господарювання 

спеціальної (вільної) економічної 

зони право на вивезення прибутків 

та інвестицій за межі даної зони і 

межі України відповідно до закону. 

 На всі об'єкти та суб'єкти 

економічної діяльності спеціальної 

(вільної) економічної зони 

поширюється система державних 

гарантій захисту інвестицій, 

передбачена законодавством 

України про інвестиційну 

діяльність та іноземні інвестиції. 

Держава гарантує суб'єктам 

господарської діяльності 

спеціальної (вільної) економічної 

зони право на вивезення прибутків і 

капіталу, інвестованого в 

спеціальну (вільну) економічну 

зону, за межі спеціальної (вільної) 

економічної зони і України. 

5 
Стаття 405. Законодавство, що діє 

на території спеціальної (вільної) 

економічної зони 

 

1. На території спеціальної (вільної) 

економічної зони діє законодавство 

України з урахуванням 

особливостей, передбачених цим 

Кодексом, законом про загальні 

засади створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних 

зон, а також законом про створення 

конкретної спеціальної (вільної) 

економічної зони, прийнятим 

відповідно до цього Кодексу. 

Це положення фактично дублює 

положення статті 4 Закону України 

«Про загальні засади створення і 

функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон», 

відповідно до якої: 

 На території спеціальної (вільної) 

економічної зони діє законодавство 

України з урахуванням 

особливостей, передбачених цим 

Законом або законом про створення 

конкретної спеціальної (вільної) 

економічної зони. Закон про 

створення конкретної спеціальної 

(вільної) економічної зони не може 

суперечити цьому Закону. 

Відсутні посилання 

на судову практику 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити 

 

ПОЗИЦІЯ 1: 

Вилучити з метою 

усунення дублювання 

норм. 
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