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Інтернет Асоціація України 

Асоціація «Телекомунікаційна 

палата України» 

Асоціація «Телас»  

Асоціація правовласників та 

постачальників контенту 

 

Міністерство цифрової трансформації України в рамках проведення 

спеціального розслідування Мінекономіки щодо імпорту в Україну проводів 

незалежно від країни походження та експорту, звертається з наступним.  

Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) 24.07.2020 

розглянуто заяву ПАТ "Одеський кабельний завод "Одескабель", ПАТ "Завод 

Південкабель" та прийнято рішення № СП-458/2020/4411-03 "Про порушення та 

проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну проводів 

незалежно від країни походження та експорту" (далі – розслідування). 

Рішення Комісії набрало чинності з дня опублікування повідомлення про 

нього в газеті "Урядовий кур'єр" 28.07.2020 № 143 (https://cutt.ly/DsCfgSv). 

Товаром, що є об'єктом розслідування визначено: проводи ізольовані, 

кабелі та інші ізольовані електричні провідники без з'єднувальних деталей; 

кабелі волоконно-оптичнi, складені з волокон з індивідуальними оболонками, 

що можуть класифікуватись згідно з УКТЗЕД за кодами 8544 49 20 00, 8544 49 

91 00, 8544 60 10 10, 8544 60 10 98, 8544 60 90 10, 8544 60 90 90, 8544 70 00 10, 

8544 70 00 90. 

У ході проведення розслідування Мінекономіки проводить збір інформації 

задля комплексного неупередженого аналізу наявності факту зростання імпорту 

в Україну незалежно від країни походження та експорту товару, що може 

заподіювати значну шкоду або загрожувати заподіянням значної шкоди 

національному товаровиробнику. 

Мінекономіки звернулось до Мінцифри листом № 4413-07/4633-03  

від 26.01.2021 щодо надання інформації для цілей розслідування. 
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З метою своєчасної та об’єктивної підготовки запитуваної інформації 

Мінцифри звертається з проханням надати інформацію щодо: 

- виду кабельно-провідникової продукції, що використовують члени 

асоціації,  які в тому числі інвестують у розбудову інфраструктури (вказати 

асортимент товару, країни виробників та/або постачальників товару (в т. ч. 

найменування вітчизняних виробників та/або постачальників товару), оцінити 

переваги/недоліки асортименту товару вітчизняного виробництва з продукцією 

іноземних постачальників); 

- позиції асоціацій стосовно доцільності чи недоцільності застосування 

обмежувальних спеціальних заходів щодо кабельно-провідникової продукції, 

охарактеризувати їх вплив на інтереси національного товаровиробництва, 

суміжні галузі промисловості, виконання національної програми дій, програм 

підтримки, інвестиційних проектів у сферах цифровізації, цифрового розвитку, 

цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування, розвитку 

інформаційного суспільства, інформатизації тощо; 

- іншої інформації, яка може бути корисною для цілей проведення 

розслідування. 

Інформацію просимо надати до 05.02.2021 на електронну адресу 

kliuieva@thedigital.gov.ua.  

 

  

Заступник Міністра       Олександр ШЕЛЕСТ   
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