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األصدقاء األعزاء …
إن أوكرانيا قد خطت خطوات على طريق االستعادة التدريجية للحالة االقتصادية الجيدة بعد فترة ما من عدم االستقرار السياسي الداخلي والخارجي. في 
نفس الوقت فإنه ُيَرى بشكل واضح أن اقتصاد أوكرانيا يتحول بشكل متسارع، حيث الصناعات القديمة تصبح أقل أهمية بينما َمواطن األسواق الجديدة 

تتطور في مجاالت معينة من االقتصاد. 

ُب بهم في االستفادة من الفوائد التي تهدف قبل كل شيء مثل هذه المواطن في السوق األوكراني. وإن السوق األوكراني  إن المستثمرين األجانب ُيَرحَّ
المحلي ينتظر ومفتوح إلدخال تقانات جديدة وتنفيذ األفكار الناجحة من الخارج وإقامة شركات األعمال مع التجار األجانب. 

وإنه من المعروف بشكل واسع أن العقد األول في بيئة العمل سيكون مهما بشكل خاص ويحدد بدرجة كبيرة مجال مزيد من التعاون بين الشركات و/ أو 
جهات األعمال الخاصة وحتى إنه من األكثر أهمية إذا كان الفريقان هم من خلفية ثقافية مختلفة، ويتبعون إتيكيت تجاري مختلف، وتقاليد ويحتاجون ألرضية 

مشتركة معينة إلطالق تعاونهم ومسألة الثقة تصبح أيضا ذات أولوية عليا.

إن شركتنا تتفهم كل هذه النواحي وتسعى لضمان أن زبائننا من الشرق األوسط سيكون في غاية االرتياح عند التعامل مع شركائهم األوكرانيين. ونحن نقدم 
خدمات مختلفة تتراوح من إيجاد مصدر أوكراني موثوق الذي منتجاته محققة بشكل كامل لشوطكم الخاصة والقيام بوصلكم مع رجل األعمال األوكراني 
فيما يتعلق بأمور التعاون المشترك و القيام بالسعي الحثيث عن شريك العمل القائم  و/ أو المتوقع والمساعدة في الشروط التعاقدية ومراجعة اتفاقيات 

التصدير – االستيراد والتوريد والعقود األخرى.    

إضافة لذلك نحن نقدم خدمات إيجاد العقارات التجارية و/ أو السكنية في أوكرانيا، وإن شركتنا تتعاون بشكل وثيق مع شركات اإلنشاء الرائدة في أوكرانيا، 
بحيث نكون قادرين على تزويد زبائننا بعروض حصرية عن سوق العقارات في أوكرانيا.

ونحن نشرف ونقدم مساعدة خدمية كاملة في أمور الشراء واألمالك غير المنقولة، تميل إنشاء العقارات وتأجير األمكنة التجارية والسكنية .. الخ.  
نحن نأمل أنكم ستجدون شركتنا منصة مفيدة لالتصال مع الشركاء المحتملين من أوكرانيا. وإن شركتنا جاهزة لتقديم المساعدة في أي ناحية لتأسيس 

وتحسين عالقات عملكم مع الشركاء األوكرانيين، لذا من فضلكم ال ترددوا باالتصال بممثلينا في أي وقت وحول أي موضوع.

                                                                                                                                                                                       مع أحر التحيات.

إيجور ديكونسكي  
ملتقى الشرق األوسط لألعمال األوكراني

كانون األول ٢٠١٦       

أعزائي المستثمرين …
إن أوكرانيا اليوم ماضية في مرحلة تحول كبير في تاريخها.

إن طرق االقتصاد القديمة للقيام باألعمال والتجارة بشكل أساسي مع الدول األعضاء في االتحاد السوفيتي السابق لم تعد فعالة. وبدال من ذلك فإن 
أوكرانيا تهدف لتعميق روابطها االقتصادية مع بقية العالم. 

بالتالي فإن العداء الخارجي وانغالق أسواقنا التقليدية، جعل منتجي أوكرانيا يتحولون نحو اقتصاديات الشرق األوسط من أجل استكشاف األسواق هناك. 
وهناك اهتمام متزايد بالمستثمرين العرب في قطاعات مختلفة في االقتصاد األوكراني وأنا مقتنع أن أوكرانيا لديها الكثير لتقدمه.

مثال الزراعة هي صناعة رئيسية في أوكرانيا التي من دون شك ستتطور بسرعة خالل العقد القادم. واليوم المنتجات الزراعية تشكل أكثر من ثلث الصادرات 
األوكرانية الكلية، بينما تحتل أوكرانيا موقًعا متقدًما في أحجام الصادرات العالمية في بضائع زراعية معينة.

إن الزيادات الكبيرة في أحجام الصادرات للمنتجات الزراعية وأيضا بعض البضائع األخرى أدت إلى الحاجة إلنشاء منشآت بنية تحتية جديدة للتخزين ونقل مثل 
هذه البضائع. وهناك عدد من مثل هذه المنشآت جاري بناؤها، وموانئ (بحرية ونهرية) يجري إعادة إنشائها، وتحديث المطارات، وتجديد الطرقات ..الخ. 

بدًءا من عام ١٩٩١ عندما أصبحت أوكرانيا مستقلة فإن البلد كان تابعا لحد كبير لمستوردات الغاز والنفط من أجل تلبية االحتياجات الصناعية واالجتماعية، 
ولكن في آخر عدة سنوات فإن أوكرانيا انضمت للتحول العالمي لالنتقال إلى المصادر البديلة من الطاقة وتشجيع العمل على تحقيق كفاءة الطاقة. 

وإن  والسياحة.  العقارات،  العسكرية،  المعدات  إنتاج  المعادن،  الطيران،  المعلومات،  تكنولوجيا  أوكرانيا هي  لالقتصاد في  األخرى  الواعدة  القطاعات  إن 
خصخصة الشركات الكبيرة والمتوسطة في أوكرانيا سيكون أيضا مهما للمستثمرين األجانب. 

إن سفارة أوكرانيا في دولة الكويت تشجعكم على دراسة االستثمار في قطاعات مختلفة في االقتصاد األوكراني وتأسيس تعاون في مجال األعمال مع 
نظرائها من الشركات األوكرانية. ونحن نأمل أن يكون هذا الدليل مفيًدا لكم في الحصول على معلومات جيدة حول أوكرانيا وفرص العمل فيها واألنظمة 

القانونية المعمول بها، وأيضا أن يساعدكم في تأسيس عقود عمل جديد. 

                                                                                                                                                                                  مع ألطف التحيات.

الدكتور : فولوديمير تولكاخ  
السفير األوكراني في دولة الكويت 

كانون األول ٢٠١٦ 



1- أوكرانيا – معلومات عامة
1-1 المساحة  والموقع 

تبلــغ مســاحة أوكرانيــا 603,628 كيلــو متــر مربــع، وأوكرانيــا هــي ثانــي أكبــر بلــد فــي أوروبــا، وأوكرانيــا هــي 
ــا الشــرقية، حيــث تطــل أراضيهــا علــى كل مــن البحــر األســود وآزوف فــي الجنــوب. وحــدود  قلــب أوروب

أوكرانيــا هــي االتحــاد الروســي، روســيا البيضــاء، بولنــدا، ســلوفاكيا، هنغاريــا، رومانيــا، ومولدوفــا.   
وبســبب موقعهــا الجغرافــي المميــز فــإن أوكرانيــا لهــا روابــط اقتصاديــة قويــة مــع بلــدان المنطقــة. 
وترتبــط عــن طريــق نهــر الدانــوب بشــكل وثيــق مــع رومانيــا، وترتبــط مــع بلغاريــا وبلــدان أخــرى تقــع علــى 
الدانــوب، وعــن طريــق موانــئ البحــر األســود وآزوف، وتحافــظ أوكرانيــا علــى عالقــات تجاريــة مــع العديــد 
مــن بلــدان أوروبــا وآســيا وأفريقيــا وأمريــكا. وأراضــي أوكرانيــا تتقاطــع مــع خطــوط النفــط العابــرة ألوروبــا، 
وأنابيــب الغــاز، وخطــوط التوتــر العالــي، والســكك الحديديــة الكهربائيــة التــي تربــط أوكرانيــا مــع جوارهــا. 
إن أكبــر موانــئ البحــر األســود هــي أوديســا، وخيرســون، وكرونومورســك. إن أكبــر موانــئ بحــر آزوف همــا 

ماريوبــول وبيرديانســك، واألنهــار الرئيســية هــي الدانــوب، دنيبــرو، دنيســتر وبــوج الجنوبــي. 

1-2 المعادن 
أوكرانيــا هــي بيــن البلــدان الرائــدة مــن حيــث كميــة المعــادن، وفــي أوكرانيــا فــإن المعــادن ذات أكبــر 
قيمــة اقتصاديــة هــي بشــكل أساســي فلــزات الفحــم، والحديــد، والمنغنيــز، والملــح الصخــري، وملــح 
ــم بالنســبة  ــًدا فــي العال ــا رائ ــا موضًع ــاز، والنفــط. تشــغل أوكراني ــة، والغ ــاه المعدني البوتاســيوم، والمي

الحتياطيــات بعــض المعــادن مثــل فلــزات الحديــد والمنغنيــز والتيتانيــوم والزنــك.   

1-3 استخدام األرض 
فــي عــام 2015 صنفــت 70.8% مــن أراضــي أوكرانيــا بأنهــا أراضــي زراعيــة، و17.6% مــن المســاحة مغطــاة 

بالغابــات. 

1-4 السكان 
وفقــا للبيانــات الرســمية فــإن ســكان أوكرانيــا فــي عــام 2016 كانــوا تقريبــا 42.5 مليــون نســمة، وإن مــدن 

كييــف وخاركيــف ودونتســك وأوديســا ودينبــرو هــي مــن المــدن ذات األعلــى كثافــة ســكانية. 
إن ســكان هــذه المــدن يتجــاوز أو يقتــرب مــن مليــون نســمة، وإجمــاال ســكان المدن في أوكرانيا يشــكلون 
67.2%، وإن العــرق األوكرانــي يشــكل 78% مــن ســكان أوكرانيــا، وبقيــة ســكان أوكرانيــا يكلــون األقليــات 
العرقيــة مثــل الــروس والبيــالروس والملــدوف والتتــار والبلغــار والهنغــار والرومــان والبولندييــن وغيرهــم. 

رسميًا فإن أوكرانيا تمنع الجنسية المزدوجة، ولكن هذا عمليا ليس غير شائع. 

1-5 الدين 
إن أوكرانيــا دولــة علمانيــة، حيــث الكنيســة مفصولــة عــن الدولــة، وأكثــر ســكان أوكرانيــا هــم أعضــاء فــي 
الكنيســة األرثوذوكســية والتــي لهــا موقــع خــاص فــي البــالد. الكنيســة الثانيــة هــي الكنيســة الكاثوليكيــة 
اليونانيــة، حيــث أكثريــة مــن يتبعــون لهــا هــم فــي المناطــق الغربيــة مــن أوكرانيــا. وحوالــي 4% مــن ســكان 

أوكرانيــا هــم مســلمون ويعيشــون بشــكل أساســي فــي شــبه جزيــرة القــرم.

1-6 اللغات 
ــة  ــون األوكراني ــة الســكان يتحدث ــة، ويجــب مالحظــة أن أكثري ــا هــي األوكراني اللغــة الرســمية فــي أوكراني
والروســية، وفــي المناطــق حيــث عــدد األقليــات العرقيــة هــو أكثــر مــن 10% مــن الســكان المحلييــن فــإن 
لغــة مثــل هــذه األقليــات تكتســب طابــع اللغــة المحليــة. وإن عــدد الســكان الذيــن يتحدثــون اإلنجليزيــة 

التــي هــي لغــة شــائعة فــي مجــال االتصــال التجــاري ينمــو فــي المــدن الكبيــرة فــي أوكرانيــا. 

1-7 التعليم
أوكرانيــا هــي بلــد تقليــدي ذات مســتوى عــاٍل للتعليــم، واليــوم فــإن نســب التعلــم تبلــغ 99.4%، وإن 
دســتور أوكرانيــا يضمــن الحــق فــي التعليــم العالــي فــي الدولــة والمؤسســات التعليميــة المحليــة، وإن 
تنظيــم التعليــم العالــي فــي أوكرانيــا يســتند إلــى البنيــة العامــة للبلــدان المتطــورة كمــا هــو محــدد مــن 
قبــل اليونيســكو واألمــم المتحــدة، وإن مســتوى التعليــم العالــي المقــدم مــن قبــل الجامعــات األوكرانيــة 
ــداد  ــدون اآلن بأع ــث يتواج ــب، وبشــكل خــاص مــن الشــرق األوســط، حي ــط بالطــالب األجان ــا ارتب دائم

كبيــرة فــي كليــات الهندســة والطــب فــي الجامعــات األوكرانيــة. 

1-8 الوظائف 
إن عــدد الســكان العامليــن فــي أوكرانيــا يبلــغ حوالــي 18 مليــون شــخص، ومعــدل العامليــن بيــن الســكان 
فــي عمــر العمــل يبلــغ كليــا 56.9%. وأعلــى معــدل للعمــل بيــن المناطــق هــو فــي كييــف ويبلــغ %62.3، 

وهــذا أساســا بســبب الوظائــف اإلداريــة التــي تقــوم بهــا هــذه المنطقــة.
في عام 2016 فإن معدل البطالة في أوكرانيا كان 9.9%، ولكنه يختلف بشكل كبير تبعا للمنطقة.

1-9 مستوى المعيشة 
بالرغــم مــن أن دخــل الســكان األوكرانييــن ينمــو باطــراد فــإن الحجــم بالمقارنــة مــع المعاييــر األوربيــة 
مــا يــزال منخفضــا تمامــا. والمتوســط الرســمي للرواتــب خــالل عــام 2016 بلــغ تقريبــا 5350 وحــدة عملــة 
أوكرانيــة UAH )حوالــي 200 دوالر(. وحجــم األجــر المتوســط يبلــغ تقريبــا ضعــف المبلــغ هــذا فــي كييــف. 
ويجــب مالحظــة أن جــزءا مــن االقتصــاد هــو فــي الظــل، وبالتالــي اإلحصائيــات الرســمية ال تعكــس دائمــا 

بشــكل دقيــق مســتوى الدخــل. 

1-10 النظام السياسي 
إن أوكرانيــا جمهوريــة برلمانيــة رئاســية ولهــا دســتور يعتبــر القانــون األساســي لهــا، وأراضــي أوكرانيــا تتألف 
مــن 24 منطقــة، جمهوريــة القــرم المســتقلة ومدينتيــن لهمــا وضعيــة خاصــة )كييــف وسيفاســتوبول(. 
إن فيركوفــا رادا فــي أوكرانيــا )البرلمــان( هــو أعلــى هيئــة تشــريعية فــي البــالد ســلطة، ورئيــس أوكرانيــا 
هــو رأس الدولــة، وإن الســلطة التنفيذيــة ممثلــة برئاســة الــوزراء ألوكرانيــا ورئيــس الــوزراء يعيــن مــن قبــل 

الرئيــس وموافقــة البرلمــان.

1-11 االقتصاد األوكراني 
منــذ عــام 1991 فــإن أوكرانيــا اســتمرت فــي فتــرة طويلــة مــن التحــول مــن نمــوذج االقتصــاد المخطــط 
إلــى عناصــر اقتصــاد الســوق للبلــدان الرأســمالية، واليــوم أوكرانيــا هــي بلــد صناعــي وزراعــي بحجــم ناتــج 

محلــي إجمالــي لعــدد الســكان يبلــغ 3000 دوالر.

ووفقــا لهــذا المؤشــر فــإن أوكرانيــا هــي فــي الموقــع الـــ 63 فــي العالــم والناتــج اإلجمالي المحلــي ألوكرانيا 
يبلــغ 83.55 بليــون دوالر فــي عام 2016.

الناتــج اإلجمالــي المحلــي حســب القطاعــات مــوزع كالتالــي: 13.35 % للزراعــة، 24.4% للصناعــة، و%62.7 
للخدمــات، والقطاعــات الرئيســية فــي اقتصــاد أوكرانيــا التــي تلعــب دورا مهمــا فــي تحديــد المؤشــرات 
االقتصاديــة للبــالد هــي الصناعــات الثقيلــة )المناجــم والمعــادن(، وصناعــة اآلالت، واألعمــال المعدنيــة 
وإنتــاج الغــاز والنفــط وصناعــة الطاقــة والمــواد الكيماويــة واألدويــة واألعمــال الخشــبية وعجينــة الــورق 
وصناعــة الــورق والصناعــات الخفيفــة والزراعــة والصناعــات الغذائيــة والنقــل ونقــل الــركاب والســياحة. 

تحتــل أوكرانيــا موقعــا قويــا فــي الزراعــة وهــي العــب مهــم فــي الســوق الزراعــي العالمــي. وأوكرانيــا 
هــي أكبــر منتــج فــي العالــم لزيــت عبــاد الشــمس ولهــا حصــة كبيــرة فــي إنتــاج الحبــوب والســكر واللحــم 

ــان.  ومنتجــات األلب

ــا  ــرات. وفــي كل عــام تدخــل أوكراني ــر استكشــاف الفضــاء وصناعــة الطائ ــا اهتمامــا بتطوي ــي أوكراني تول
فــي 400 عقــد لتقديــم خدمــات إطــالق صواريــخ علــى حامــالت أوكرانيــة. وإلــى جانــب ذلــك تنتــج أقمــارا 

صناعيــة ووصــالت تجميــع للمركبــات الفضائيــة فــي محطــة الفضــاء الدوليــة.

أوكرانيــا هــي منتــج كبيــر لألســلحة مثــل الدبابــات، طائــرات النقــل العســكرية، أنظمــة مضــادة للطائــرات 
والتجهيــزات البصريــة. 

تتعــاون أوكرانيــا مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة التــي تتضمــن صنــدوق النقــد الدولــي، والبنــك الدولــي 
ــة  ــة ووكال ــل الدولي ــة التموي ــة وهيئ ــة للتنمي ــة الدولي ــة والجمعي والبنــك الدولــي إلعــادة اإلعمــار والتنمي

ضمــان االســتثمار متعــدد الجوانــب والمركــز الدولــي لتســوية نزاعــات االســتثمار.

1-12 التجارة الخارجية 
بالنســبة لمؤشــرات التجــارة الخارجيــة فــإن التــوازن اإلصالحــي بيــن الصــادرات والــواردات يجــب مالحظتــه، 
وصــادرات البضائــع والخدمــات مــن أوكرانيــا والــواردات إلــى أوكرانيــا فــي العــام الماضــي توزعــت حســب 

النســب التاليــة:
الصــادرات )38.1 بليــون دوالر( عناصــر الصــادرات: المعــادن الحديديــة وغيــر الحديديــة، الوقــود ومنتجــات 

البتــرول، المــواد الكيماويــة، اآلالت وتجهيــزات النقــل، المــواد الغذائيــة. 



الشــركاء األساســيين للتصديــر ذوي عالقــات تجاريــة نشــطة مــع أوكرانيــا هــم االتحــاد األوربــي )%34(، 
روســيا )12.7%(، تركيــا )7.3%(، الصيــن )6.3%(، مصــر )%5.5(. 

ــا والتــي  ــواردات البضائــع األساســية المــوردة إلــى أوكراني ــواردات )37.5 بليــون دوالر( يحتــوي جــدول ال ال
ــة. ــزات والمــواد الكيماوي هــي الطاقــة )بشــكل أساســي الغــاز الطبيعــي(، واآلالت والتجهي

شــركاء الــواردات: روســيا )19.9%(، ألمانيــا )10.4%(، الصيــن )10.1%(، بيالروســيا )6.7%(، بولنــدا )%6.2(. 
ــا.  ــة ألوكراني ــارة الخارجي ــي 70% مــن التج ــي ودول CIS تشــكل حوال ــاد األورب ــدول األعضــاء فــي االتح ال

1-13 النقل 
إن نظــام النقــل فــي أوكرانيــا ممثــل تقريبــا فــي كل أنــواع النقــل البــري )الســكك الحديديــة والطرقــات(، 
ــة(.  ــا ونقــل المــواد الكيماوي ــي )البحــار واألنهــار(،  وأنابيــب النفــط )النفــط والغــاز وخطــوط األموني المائ
أوكرانيــا طــورت بنيــة تحتيــة للســكك الحديديــة والنقــل المائــي، والموضــع الجغرافــي المميــز ألوكرانيــا 

يحــدد مــرور ممــرات النقــل الدوليــة. 

ــة الرئيســية هــو 23,300 كــم، ويتضمــن 9,978 كــم )%44.7(  الطــول التشــغيلي لخطــوط الســكك الحديدي
مــن الخطــوط الكهربائيــة.

إن عــرض خــط الحديــد عــادة هــو 1,520 مــم، بينمــا هنــاك مناطــق ذات قيــاس أضيــق أيضــا )أكثرهــا 
بعــرض 750 مــم(، ومناطــق حدوديــة صغيــرة تنفــذ وفــق المعيــار األوربــي )1435 مــم(.

إن عــدد محطــات الســكك الحديديــة فــي أوكرانيــا واقعــة علــى البحــر األســود وبحــر آزوف وشــركات الشــحن 
األوكرانيــة علــى الدانــوب التــي لديهــا أســاطيل نقــل ذات طاقــة إجماليــة تبلــغ 5 مليــون طــن وأســطول 
لنقــل الــركاب يوظــف 9,900 وظيفــة. وفــي أوكرانيــا هنــاك 18 مينــاء: وهــذه تشــمل 175 مجمعــات للنقــل 

العابــر و8 أحــواض بنــاء ســفن. 

الطــرق النهريــة القابلــة للمالحــة الداخليــة فــي أوكرانيــا فــي األغلــب تقــع فــي مناطــق مائيــة لنهــري دنيبــرو 
والدانــوب. والشــريان المائــي الرئيســي للنقــل هــو ممــر دنيبــرو المائــي حيــث يتــم الشــحن ونقــل الــركاب. 
وإن حــارات النقــل فــي دنيبــرو القابلــة للمالحــة تتقاطــع مــع الطرقــات الســريعة والســكك الحديديــة وهــي 

جــزء مكمــل ومندمــج مــع الشــبكة القوميــة لممــرات النقــل الدوليــة. 
إن أكبــر شــركة شــحن نهــري هــي JSSC )أوكريــش فلــوت(، وهــي تتألــف مــن الموانــئ النهريــة دنيبــرو 
وزابوريتســيا وميكوالييــف وخريســون وتشــيرنييف، ذات طاقــة إجماليــة للتعامــل مــع الشــحن والبضائــع 

تبلــغ حوالــي 24 مليــون طــن. 

تملــك أوكرانيــا شــبكة واســعة مــن الخطــوط الجويــة والمطــارات، وبعضهــا لــه مســتوى دولــي، والخطوط 
الدوليــة توصــل أوكرانيــا مــع أوربــا وأمريــكا وآســيا وأفريقيــا. وأكثــر مــن 12 مليــون مســافر يســتخدمون 

النقــل الجــوي كل عــام، وأكبــر مراكــز النقــل الجــوي هــي كييــف، أوديســا، خاركيــف ولفيــف. 

ــا هــي النــوع األكثــر تطــوًرا مــن النقــل، وتتألــف مــن جزأيــن: أنابيــب الغــاز  إن خطــوط النقــل فــي أوكراني
ــِب نفــٍط رئيســية ذات طــول  ــف مــن 12 خــَط أنابي ــا تتأل ــب النقــل فــي أوكراني ــب النفــط. وإن أنابي وأنابي
إجمالــي يبلــغ 3,000 كــم. وإن شــبكة األنابيــب تمثــل مــن قبــل شــركة أنابيــب النقــط العابــرة ألوروبــا 
»دروزبــا« التــي يبلــغ طولهــا فــي أوكرانيــا 680 كــم. وعــن طريــق أنابيــب النفــط هــذه فــإن النفــط مــن روســيا 
يأتــي إلــى وســط أوروبــا عبــر أراضــي أوكرانيــا. وأنابيــب النفــط الباقيــة هــي محليــة وعابــرة للبــالد وتؤمــن 

ــا. النفــط لمصافــي أوكراني

يوجــد 34,000 كــم مــن أنابيــب الغــاز فــي أراضــي أوكرانيــا، وتحصــل أوكرانيــا علــى 25% مــن الغاز المســتهلك 
وبقيــة الغــاز يتــم شــراؤه، وباإلضافــة لذلــك يوجــد 12 منشــأة تخزيــن ذات حجــم كلــي يبلــغ 35.3 بليون قدم 

مكعــب مــن الغــاز تــم بناؤهــا فــي أوكرانيا. 

1-14 الروابط االقتصادية والسياسية 
وثيقــة  اقتصاديــة  عالقــات  لديهــا  أوكرانيــا 
المجــاورة.  البلــدان  مــع  سياســية  وروابــط 
أوكرانيــا واالتحــاد األوربــي وقعتــا اتفاًقــا حــول 
ــي حســنت بشــكل  ــرة والت ــارة الح نظــام التج
كبيــر العالقــات التجاريــة بيــن الــدول األعضــاء 
فــي االتحــاد األوربــي وزادت حجــم التجــارة.

أوكرانيــا أيضــا وقعــت اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع 
ــول  ــاوض ح ــام 2016، وهــي تتف ــي ع ــدا ف كن

بنــود التجــارة مــع دول أخــرى. 

والتــي  الناتــو  مــع  عالقــات  أوكرانيــا  تبقــي 
والتعــاون  األمــن  مجــاالت  تتضمــن 
الدفــاع  وأنظمــة  العلمــي  والبحــث  الفنــي 
الطــوارئ. الســريعة فــي حالــة  واالســتجابة 

 تبقــي أوكرانيــا علــى عالقــات دبلوماســية 
مــع أكثــر مــن 170 بلــدا، وأوكرانيــا هــي عضــو 

فــي األمــم المتحــدة والمجلــس األوروبــي وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي والبنــك األوروبــي 
إلعــادة اإلعمــار والتنميــة ومنظمــة التجــارة العالميــة. وباإلضافــة لذلــك فإنهــا عضــو غيــر دائــم فــي 

ــدة.  ــي لألمــم المتح ــس األمــن الدول مجل

1-15 السياحة 
أوكرانيــا هــي بلــد متطــور فــي صناعــة الســياحة، وكل عــام يزورهــا عــدد كبيــر مــن الســياح خاصــة مــن أوروبــا 
الشــرقية والغربيــة، والواليــات المتحــدة األمريكيــة واليابــان. وبواســطة موقعهــا الجيوسياســي المميــز 
فــإن أوكرانيــا لديهــا إمكانيــات ســياحية وترفيهيــة كبيــرة، ومنــاخ مفضــل، وطبيعــة نباتيــة، وأحيــاء وآثــار 

ثقافيــة وتاريخيــة علــى مســتوى عالمــي، وصناعــة ســياحية التــي تنمــو بســرعة. 
أوكرانيــا لديهــا عــدد كبيــر مــن المجمعــات الثقافيــة والتاريخيــة، وبالتالــي فــإن وســط أوكرانيــا غنــي بمواقــع 
تاريخيــة مرتبطــة بإدخــال وتطــور الدولــة والثقافــة األوكرانيــة، جنــوب أوكرانيــا فيهــا العديــد مــن اآلثــار 
ــة  ــة المناظــر الفلكلوري ــا العرقي ــا تشــتهر بمزاياه ــرب أوكراني ــم اكتشــافها، وغ ــي ت للحضــارة القديمــة الت

ــة. والعمــارة الفولكلوري

ــة  ــات التاريخي ــر مــن 300 متحــف. والمحمي ــر مــن 200.000 موقــع للســياحة، وأكث ــاك أكث ــا هن فــي أوكراني
والثقافيــة )كييــف، بيشيرســك الفــرا، بيرياســالف – كيملينتســكي، خورتيتســيا(، والمحميــات التاريخيــة 
والمعماريــة )لفيــف، كامنيتــس، نوفجــورود– سيفيرســكي، صوفيــا(، قــد وصلــت إلــى مســتوى الشــهرة 

الدوليــة. 

إن مجمعــات القصــور والحدائــق والقــالع والحصــون وبقايــا المــدن القديمــة ومواقــع الحــج )بيشيرســك 
وبوشــاييف الفــرا( هــي ذات أهميــة أيضــا.  

فــي أوكرانيــا يوجــد 45 منتجعــا ذو أهميــة قوميــة ودوليــة، و13 منتجًعــا محلًيــا، وهنــاك أكثــر مــن 400 مركــز 
صحــي التــي تعمــل علــى عــالج أكثــر مــن 600,000 شــخص يقضــون عطالتهــم فيهــا.  



2- حماية االستثمار األجنبي 
إن أكثريــة المســتثمرين األجانــب يدرســون إمكانيــة توقــع السياســات وأعمال/تصرفــات الســلطات فــي 
البلــد التــي يــودون االســتثمار فيهــا وأيضــا التشــريعات المتوافقــة، ويعتبرونهــا ناحيــة أساســية عنــد اتخــاذ 
القــرار فــي االســتثمار لــرأس المــال فــي البلــد. وهذيــن العامليــن همــا النشــاطات الرئيســية للســلطات 

األوكرانيــة حــول حمايــة االســتثمار األجنبــي. 

إن االســتثمار األجنبــي فــي أوكرانيــا محمــي تماًمــا بشــكل وثيــق علــى المســتوى التشــريعي. وهــذا ينطبق 
ــا العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة  علــى كل مــن المســتوى األعلــى مــن القومــي، حيــث وقعــت أوكراني
حــول حمايــة االســتثمار األجنبــي علــى المســتوى القومــي الــذي يؤســس قائمــة مــن ضمانــات الدولــة 

التــي تعمــل كأســاس لحمايــة االســتثمار األجنبــي فــي أوكرانيــا. 

2-1 االتفاقيات الدولية 
إن الوســائل التــي تســتخدم لحمايــة االســتثمار األجنبــي قــد وقعــت اتفاقيــات دوليــة حــول التشــجيع 
وحمايــة االســتثمارات، ونظــرا ألن أوكرانيــا قــد أقــرت االتفاقيــة حــول تســوية النزعــات االســتثمارية بيــن 
ــة لديهــم الفرصــة فــي االتصــال مــع  ــدول األخــرى فــي عــام 2000 وأعضــاء االتفاقي ــي ال ــدول ومواطن ال

ــة اســتثماراتهم.  ــي لتســوية نزاعــات االســتثمار لحماي المركــز الدول

يمكــن للمســتثمرين أن يتوجهــوا إلــى المركــز الدولــي لنزاعــات االســتثمار بالنســبة لحمايــة حقوقهــم 
باالرتبــاط مــع مصــادرة أمالكهــم، المعاملــة غيــر المتســاوية مــن حيــث المســتثمرين المحلييــن واألجانب. 
إن االتفاقيــات الدوليــة حــول الترويــج وحمايــة االســتثمارات قــد وقعــت مــع عــدة بلــدان التــي تتضمــن 
ــا  ــا وتركي ــدا والدانمــرك وبولوني ــا وفرنســا وسويســرا وهولن ــا وبريطاني ــدا وألماني ــات المتحــدة وكن الوالي

ــان واألردن ودول أخــرى. ــت وســوريا واإلمــارات والســعودية ومصــر ولبن ــان والكوي ــن والياب والصي

إن بنــود االتفاقيــات الثنائيــة حــول ترويــج وحمايــة االســتثمارات غيــر موحــدة ويمكــن أن تختلــف بشــكل 
كبيــر. 

باإلضافــة لذلــك يجــب مالحظــة أن حمايــة االســتثمار األجنبــي فــي أوكرانيــا قــد حــاز علــى دعــم إضافــي 
مــن حيــث إقــرار عــدد مــن االتفاقيــات الدوليــة حــول االعتــراف وتعزيــز األحــكام األجنبيــة مــن قبــل الحكومة 
األوكرانيــة. إن طريقــة االعتــراف وتعزيــز األحــكام األجنبيــة محــددة فــي تشــريعات األصــول المدنيــة 
ــزاع وفــق  ــى حــل الن ــن عل ــن هــم قادري ــب الذي ــة مــن أجــل المســتثمرين األجان ــا وهــي أداة فعال ألوكراني

النظــام القانــون الخــاص بهــا.

ــات  ــا فإنهــم يمكــن أن يســتخدموا اآللي وفــي حــال انتهــاك الحقــوق للمســتثمرين األجانــب فــي أوكراني
القانونيــة بموجــب القانــون األوكرانــي التــي تهــدف للحمايــة الفعالــة لــرأس المــال المســتثمر فــي أوكرانيا. 

2-2 الضمانات القانونية األوكرانية 
إن الحمايــة الكليــة لالســتثمار األجنبــي فــي أوكرانيــا يحكمهــا القانــون األوكرانــي »حــول االســتثمار 
األجنبــي« وقانــون أوكرانيــا حــول »حمايــة االســتثمارات األجنبيــة« وهــذه األعمــال التنظيميــة تعــرف 

الضمانــات األساســية مــن أجــل حمايــة االســتثمارات األجنبيــة فــي أوكرانيــا. 

إن األنواع الرئيسية التي تقدما أوكرانيا للمستثمرين األجانب هي: 
1- ضمانات الدولة ضد التغيرات في التشريع.

2- ضمانات ضد حجز والتصرفات غير القانونية للهيئات في الدولة ومسؤولي الدولة.
3- تعويــض وإعــادة دفــع الخســائر التــي يدفعهــا المســتثمرون األجانــب بســبب تصرفــات الهيئــات 

الحكومــة. ومســؤولي  الحكوميــة 
4- ضمانات في حال إنهاء النشاط االستثماري.

5- ضمانات من أجل دفع األرباح والمبالغ األخرى الناتجة عن االستثمارات األجنبية.

2-2-1 ضمانات الدولة ضد التغيرات في التشريع 
إن مبــدأ ضمــان الحمايــة لالســتثمارات األجنبيــة ضــد التغيــرات فــي التشــريع األوكرانــي يضمــن أنــه 
ــا  ــة تضمــن أنه ــرات فــإن الدول ــي خضعــت لتغي ــة االســتثمار األجنب ــات حــول حماي فــي حــال أن الضمان
ستســتخدم لحمايــة االســتثمار األجنبــي بنــاء علــى طلــب المســتثمر األجنبــي خــالل عشــر ســنوات مــن 
تاريــخ ســريان مفعــول مثــل هــذا التشــريع. وســيتم تطبيــق أحــكام القانــون األوكرانــي الســارية المفعــول 

وقــت االســتثمار. 

2-2-2 ضمانات ضد حجز والتصرفات غير القانونية للهيئات في الدولة ومسؤولي الدولة 
إن هيئــات الدولــة يمكــن أال تحجــز علــى أي اســتثمارات أجنبيــة باســتثناء إجــراءات الطــوارئ فــي حال حدوث 
كارثــة طبيعيــة، والحــوادث األوبئــة أو األمــراض الوبائيــة الحيوانيــة. إن الحجــوزات المذكــورة أعــاله يمكــن 
أن تتــم علــى أســاس قــرارات الهيئــات المخولــة بالقيــام بذلــك مــن قبــل رئاســة الــوزراء فــي أوكرانيــا. إن 
القــرارات بالنســبة لحجــز االســتثمارات األجنبيــة وبنــود وشــروط التعويــض يمكــن اســتئنافها بالمحاكــم، 

وإن التشــريع يفــرض التعويــض المتصــل بحجــز االســتثمار األجنبــي.

2-2-3  تعويــض وإعــادة  دفــع الخســائر التــي يدفعهــا المســتثمرون األجانــب بســبب تصرفــات الهيئــات 
الحكوميــة ومســؤولي الحكومــة 

المســتثمرين األجانــب يحــق لهــم تلقــي تعويضــات عــن خســائرهم التي تتضمن خســارة الربــح والتعويض 
المعنــوي الــذي يحــدث نتيجــة تصرفــات أو إهمــال أو التنفيــذ غيــر الصحيــح مــن قبــل هيئــات الدولــة 
ألوكرانيــا أو مســؤوليها للمســؤوليات بالنســبة للمســتثمرين األجانــب أو الهيئــات المتعلقــة باالســتثمار 

األجنبــي كمــا هــو وارد فــي تشــريعات أوكرانيــا. 

ــل هــذا النشــاط ســيتم تعويضــه  ــل المســتثمرين نتيجــة لمث كل النفقــات والخســائر المدفوعــة مــن قب
علــى أســاس أســعار الســوق الحاليــة أو التقييــم المصــادق عليــه مــن قبــل شــركة تدقيــق. والتعويــض 

ــا. ــا ومجزًي ــا كافًي المدفــوع للمســتثمر األجنبــي ســيكون فورًي

2-2-4 ضمانات في حال إنهاء النشاط االستثماري
فــي حــال إنهــاء النشــاط االســتثماري فــإن المســتثمر األجنبــي يحــق لــه خــالل 6 أشــهر بعــد تاريــخ إنهــاء 
مثــل هــذا النشــاط أن يتقاضى/يحــول قيمــة أي اســتثمار بشــكل مالــي أو غيــر مالــي وفــق القيمــة الفعليــة 
للمســاهمة الفعليــة بــدون دفــع أي رســم مــع األربــاح لهــذه االســتثمارات بشــكل نقــدي أو بشــكل بضائــع 

بقيمــة الســوق عنــد إنهــاء النشــاط االســتثماري.

2-2-5 ضمانات من أجل دفع األرباح والمبالغ األخرى الناتجة عن االستثمارات األجنبية
عنــد دفــع الضرائــب والرســوم والمدفوعــات اإللزاميــة األخــرى فــإن المســتثمرين األجانــب ســيضمن لهــم 
عــدم إعاقــة االســترداد الفــوري أو التحويــل للخــارج ألرباحهــم، وأي مبالــغ أخــرى بالعملــة األجنبيــة التــي يتــم 

الحصــول عليهــا قانونيــا نتيجــة االســتثمارات األجنبية. 

ــل  ــة تحــدد مــن قب ــا نتيجــة االســتثمارات األجنبي ــي تلقوهــا فــي أوكراني ــاح الت ــل لألرب إن إجــراءات التحوي
ــالد  ــع التدفــق الخارجــي الضخــم لالســتثمار مــن الب ــي، ويجــب مالحظــة أن من ــي األوكران ــك الوطن البن
وفــي حــال تذبذبــات العملــة الكبيــرة للمصــرف الوطنــي األوكرانــي يمكــن أن يضــع بعــض القيــود علــى 

الصــرف.

إن القيــود علــى الصــرف غالبــا تتعلــق قبــل كل شــيء بحلــول أجــل المبالــغ وشــراء العملــة األجنبيــة 

وتحويــل العملــة للخــارج، وإن وجــود مقــل هــذه القيــود علــى الصــرف تجعــل المســتثمرين األجانــب 
يبحثــون عــن آليــا بديلــة للعمليــات الماليــة. 

2-3 الحماية التعاقدية 
الحمايــة الفعالــة لالســتثمارات األجنبيــة محققــة فــي صياغــة أحــكام العقــود مــع الشــركاء األوكرانييــن، أي 
أن الصياغــة الصحيحــة للعالقــات التعاقديــة فــي المســتقبل يمكــن أن تحمــي االســتثمارات األجنبيــة مــن 
التصرفــات غيــر القانونيــة. وتشــكيل العالقــات التعاقديــة والشــراكة هــي أساســية عنــد مرحلــة التخطيــط 

لالستثمار. 

إن األحــكام المهمــة التــي ســتعتبر عنــد الدخــول فــي اتفــاق اســتثماري هــي مــكان وزمــن االتفــاق 
واألســماء الرســمية لألطــراف فــي االتفــاق، ودقــة المعلومــات حــول الشــركات التــي تدخــل فــي اتفاقــات 
ــع االتفــاق هــي أيضــا التحقــق مــن  ــدى الســجل العــام. والخطــوة المهمــة لتوقي ــا ل يجــب التحقــق منه

صالحيــات األشــخاص المخوليــن بالتوقيــع.
العناصــر المهمــة لالتفــاق التــي ســتعتبر هــي موضــوع االتفــاق ووصفــه التفصيلــي وبنــود االتفــاق 
وتحقيــق االلتزامــات التعاقديــة وقيمــة االتفــاق وشــروط ونوع الدفــع والحقوق وااللتزامات والمســؤولية 
فــي حــال مخالفــة االتفــاق والقانــون المعمــول بــه فــي االتفــاق ومــكان تســوية النزاعــات وشــروط القــوة 
ــار اللغــة التــي ســتحكم  القاهــرة. وأيضــا يجــب علــى المــرء أن يفحــص دقــة التفاصيــل المصرفيــة واعتب

تفســير االتفــاق. 

2-3-1 القانون المعمول به 
ــا أن  ــاق ســيحق لهم ــي هــذا االتف ــن ف ــإن الفريقي ــاق اقتصــادي أجنبي/خارجــي ف ــي اتف ــول ف ــدى الدخ ل
ــذي  ــون، وال ــد وفــق القان ــي يمكــن أن يقــوم بوضــع العق ــم، والمســتثمر األجنب ــون الحاك يحــددوا القان
يعرفــه أو يناســب بشــكل أفضــل أي احتياجــات خاصــة. وفــي هــذه الحالــة مــن األساســي تفحــص محتــوى 
وشــكل العقــد يوافــق للنظــام القانونــي المختــار، باإلضافــة لذلــك يحتــاج المــرء العتبــار القواعــد اإللزاميــة 
للتشــريع األوكرانــي، والتــي فــي حــال االعتــراف ودعــم األحــكام األجنبيــة يمكــن أن تمنــع اســتخدام أحــكام 

األنظمــة القانونيــة الدوليــة فــي أوكرانيــا. 

2-3-2 التقدم للقضاء 
الفريقــان فــي االتفاقــات االقتصاديــة الخارجيــة يمكــن أن يتفقــا علــى تســوية النزاعــات المتعلقــة بتنفيــذ 
هــذا االتفــاق فــي مؤسســات التحكيــم الدوليــة، والمســتثمر األجنبــي ســيكون قــادًرا علــى تجنــب تســوية 
ــة  ــى اتفاقي ــي عل ــة متاحــة بســبب أن الموقــع األوكران ــة، هــذه اإلمكاني ــة فــي المحاكــم األوكراني القضي
نيويــورك لالعتــراف ودعــم قــرارات التحكيــم الخارجيــة لعــام 1958. ولكــن يجــب علــى المــرء أن يأخــذ 
بالحســبان أنــه فــي حــاالت معينــة مثــل النزاعــات حــول الملكيــة الواقعــة فــي أوكرانيــا فــإن المحاكــم 

األوكرانيــة هــي مصــدر الفصــل الحصــري فــي ذلــك.



3- أنظمة الجمارك العامة والتمويل التجاري
3-1 أنظمة الجمارك 

ــر  ــي تفســر وتمتــص أكث ــن الت ــة قواني ــى جمل ــة تتحــول بشــكل تدريجــي إل إن أنظمــة الجمــارك األوكراني
الممارســات الدوليــة تفضيــال فــي قانــون الجمــارك األوكرانــي، وهــذه العمليــة بــدأت فــي عــام 2008 
ــم تنفيذهــا  ــادرات ت ــرة والمب ــرات الكبي ــة، وبعــض التغي ــا لمنظمــة التجــارة العالمي بعــد انضمــام أوكراني
عندمــا تــم توقيــع اتفــاق الشــراكة بيــن أوكرانيــا واالتحــاد األوروبــي والــذي أدى لتأســيس المنطقــة التجاريــة 
الحــرة بيــن االتحــاد األوروبــي وأوكرانيــا وضــرورة انســجام القوانيــن األوكرانيــة الســرية مــع أنظمــة االتحــاد 

األوروبــي. 

3-2 المراقبة الجمركية 
إن ســلطات الجمــارك األوكرانيــة تمــارس الرقابــة الجمركيــة مــن أجــل ضمــان أن البضائــع المســتوردة و/ 
أو المصــدرة فــي أوكرانيــا تحقــق المعاييــر المطلوبــة. ونظــرا ألن ســلطات الجمــارك مخولــة بإجــراء أنــواع 
مختلفــة مــن الرقابــة مثــل الرقابــة الصحيــة والبيطريــة والنباتيــة واإلشــعاعية والبيئيــة ..الــخ، فــإن هــذه 

العمليــة تجــري بتأخيــر كبيــر وال يوجــد إطــار زمنــي واضــح.

ــذ نظــام النافــذة الواحــدة للجمــارك الــذي أدى إلــى  لكــن فــي 1 آب 2016 فــإن مجلــس الــوزراء األوكرانــي نفَّ
ــي الموحــد ســهل  ــال هــذا النظــام اإللكترون ــم ممارســتها بنفــس الوقــت، وإدخ ــة يت ــواع الرقاب أن كل أن
بشــكل كبيــر اإلطــار الزمنــي للرقابــة الجمركيــة، وزاد مــن جــودة الخدمــة فــي منافــذ الجمــارك، وقلــل مــن 
الفســاد والمخالفــات خــالل المراقبــة الجمركيــة. ومثــل هــذا النظــام ســمح للســلطات الرقابيــة بتبــادل 

البيانــات حــول البضائــع الــذي ســيضمن تنســيق أمالهــا وســرعة المعالجــة.  

أيضــا بموجــب نظــام الرقابــة المبســط إذا لــم يتخــذ قــرارا حــول إتمــام الرقابــة الجمركيــة خــالل أربــع ســاعات 
مــن تقديــم الوثائــق المطلوبــة فــإن النظــام ســيصدر آليــا وثيقــة اإلتمــام الناجــح للرقابــة الجمركيــة 

وتســجيل البضائــع.

3-3 الوثائق المطلوبة 
 أي بضائــع مســتوردة إلــى أوكرانيــا ســتخضع لتســجيل لــدى ســلطات الجمــارك وعــادة مثــل هذا التســجيل 
يتــم مــن قبــل المســتورد أو المخلــص الجمركــي المجــاز لصالــح المســتورد، وإن الفشــل فــي تقديــم أي 

وثائــق واردة فيمــا يلــي يمكــن أن يــؤدي إلــى تأخيــر التســجيل: 
عموما وثائق االستيراد التالية مطلوبة من أجل شحنات االستيراد للبضائع إلى أوكرانيا: 

1- عقد استيراد – تصدير عبر الحدود 
2- فاتورة وبوليصة شحن 
3- تخليص استيراد جمركي

4- تصريح بالقيمة الجمركية 

5- شهادة مطابقة 
6- شهادة منشأ 

7- إيصال بدفع الرسوم والضرائب الجمركية 
أيضا السلطات الجمركية يمكن أن تطلب وثائق إضافية التي هي غير واردة أعاله. 

3-4 أنظمة الجمارك 
يتألــف النظــام الجمركــي مــن القواعــد القانونيــة المترابطــة التــي تحــدد المعالجــة المعتمــدة الجمركيــة أو 
االســتخدام المحــدد للبضائــع ووضعهــا القانونــي، شــروط الضريبــة وفــق األغــراض المصــرح عنهــا بعــد 

عبورهــا الحــدود الجمركيــة ألوكرانيــا وأيضــا االســتخدام بعــد تخليصهــا 
كمــا هــو وارد فــي قانــون الجمــارك األوكرانــي فــإن األنظمــة الجمركيــة التاليــة تســتخدم ضمــن أراضــي 

أوكرانيــا: 
1- استيراد )تحرير للتداول الحر( 

2- إعادة استيراد 
3- تصدير )مغادرة نهائية( 

4- ترانزيت 
5- استيراد مؤقت 
6- تصدير مؤقت 
7- تخزين جمركي 

8- منطقة جمركية حرة 
9- تجارة سوق حرة 

10- تصنيع داخلي 
11- تصنيع خارجي 
12- إتالف أو إزالة 

13- حجز أو وهب للدولة 
إن قانــون الجمــارك يحتــوي الشــرح المفصــل ومزايــا كل مــن هــذه الشــرائح والشــرائح األكثــر اســتخداما 

مذكــورة فــي الفقــرات 1-5 أعــاله.

3-5 الضرائب المطبقة والرسوم 
إن ضريبــة القيمــة المضافــة VAT تطبــق علــى توريــد البضائــع والخدمــات للمنطقــة الجمركيــة فــي 
 VAT أوكرانيــا، وأيضــا العمليات/الصفقــات المرتبطــة باســتيراد وتصديــر البضائــع فــي أوكرانيــا وإن معــدل
هــو 20%، ومــن أجــل المنتجــات الدوائيــة فــإن معــدل VAT هــو 7%، ويجــب مالحظــة أنــه يتــم تطبيــق نســبة 

صفــر بالمائــة علــى VAT فــي حــال تصديــر البضائــع فــي شــريحة الجمــارك مــن ضمــن أراضــي أوكرانيــا.
إن ضريبــة االقتطــاع تطبــق علــى البضائــع االســتهالكية الخاضعــة للضريبــة المســتوردة إلــى أوكرانيــا 

ــي تشــمل: ــة الت ــة للضريب ــع االســتهالكية الخاضع ــى البضائ ــة تفــرض عل وهــذه الضريب
1- الكحول اإلتيلي والمواد القطرة األخرى مثل المشروبات الكحولية والبيرة 

2- منتجات التبغ والدخان ومشتقات التبغ المصنعة 
3- الوقود 

4- الســيارات والمقطــورات وأنصــاف المقطــورات والدراجــات الناريــة وعربــات النقــل لعشــرة أشــخاص أو 
أكثــر عربــات نقــل البضائــع.

إن معــدالت الضريبــة االســتهالكية فــي القانــون الجمركــي األوكرانــي هــي حســب كل نــوع مــن البضاعــة 
االســتهالكية 

بعــد إلغــاء ضريبــة االســتيراد اإلضافيــة )5% و10% تبعــا لنــوع البضائــع المســتوردة( اعتبــارا مــن 1 كانــون 
الثانــي 2016 فــإن المســتوردين ســيدفعون فقــط رســم اســتيراد. ورســم االســتيراد يحســب اســتنادا إلــى 
نــوع البضاعــة ومنشــأها وقيمــة CIF لهــا )مجمــوع قيمــة البضائــع المســتوردة وكلفــة الشــحن والتأميــن(، 
ومقــدار رســم االســتيراد يختلــف بالتالــي مــن صفــر لبعــض البضائــع المحــددة أو بموجــب اتفاقــات دوليــة 

معينــة إلــى 60% بمعــدل متوســط يبلــغ %10.   

أيضــا مــن الجديــر بالذكــر أن أي بضائــع مســتوردة ذات قيمــة أقــل مــن 150 يــورو هــي معفــاة مــن رســم 
االســتيراد وضريبــة القيمــة المضافــة. 

3-6 طرق الدفع لقيمة البضائع 
فــي أوكرانيــا مــن الممكــن اســتخدام طــرق مختلفــة لدفــع قيمــة الصفقــات عنــد بيــع أو شــراء البضائــع 
والخدمــات بموجــب عقــد عابــر للحــدود وهــذه تشــمل الدفــع المســبق وكتــب االئتمــان والتحصيــل 

المســتندي وأوامــر الدفــع والطــرق األخــرى المســتخدمة بموجــب الممارســات التجاريــة التقليديــة.

3-7 الدفع المسبق 
الطريقــة األكثــر شــيوعا للدفــع المالــي فــي أوكرانيــا لشــحن البضائــع وتقديــم الخدمــات هــو الدفــع 
المســبق، وهــذا بشــكل أساســي ناتــج عــن حقيقــة أن تذبذبــات ســعر الصــرف للعملــة المتكــرر لقيمــة 
ــل البنــك  ــة طرحــت مــن قب ــة األجنبي ــات الصــرف بالعمل UAH والتشــريعات الخاصــة التــي تنظــم عملي

الوطنــي األوكرانــي. 

بالتالــي فــإن المصدريــن األوكرانييــن الذيــن يبيعــون البضائــع ويقدمــون الخدمــات فــي الخــارج بالعملــة 
األجنبيــة يجــب أن يتلقــوا الدفــع خــالل 120 يومــا مــن تاريــخ التخليــص الجمركــي أو قبــول الخدمــات. 
وباإلضافــة لذلــك فــإن المســتوردين األوكرانييــن الذيــن يدفعــون قيمــة البضاعــة والخدمــات بنــاء علــى 
شــروط تأجيل/تأخيــر التوريــد، يجــب أن يســتلموا مثــل هــذه البضائــع أو الخدمــات خــالل 120 يومــا أو 
الحصــول علــى موافقــة مــن وزارة االقتصــاد األوكرانيــة إذا كانــت الفتــرة بيــن الدفــع المســبق للبضائــع 

والخدمــات تتجــاوز 120 يومــا. 

إن الفشــل فــي االلتــزام بالشــروط المذكــورة أعــاله يــؤدي لفــرض غرامــة عــن كل يــوم تأخيــر بنســبة 
0.3% لألشــياء غيــر المســتلمة تدفــع بالعملــة األجنبيــة )قيمــة البضائــع غيــر المــوردة( محســوبة بالعملــة 
األوكرانيــة UAH عنــد تاريــخ حــدوث الديــن )مبلــغ الغرامــة يجــب أال يتجــاوز قيمــة البضائــع غيــر المــوردة(. 
أيضــا وزارة االقتصــاد والتنميــة والتجــارة األوكرانيــة ســتفرض عقوبات/حظــر علــى الشــركات أألوكرانيــة 
واألجنبيــة واألطــراف الداخلــة فــي الصفقــات ذات الصلــة، عــن طريــق فــرض شــريحة/نظام ترخيــص 
فــردي خــاص. ونظــام الترخيــص الفــردي يعنــي أن كل مــن الشــركة األوكرانيــة والشــركة األجنبيــة ملزمــة 
بالتقــدم بطلــب إلــى وزارة التنميــة االقتصاديــة والتجــارة األوكرانيــة مــن أجــل الحصــول علــى موافقتهــا 
علــى كل صفقــة تجاريــة ضمــن أوكرانيــا، وهــذا ال يعنــي بــأي حــال أن هــذا عائــق كبيــر فــي وجــه النشــاط 

التجــاري وســرعة إنجــاز الصفقــات.



ــة  ــة خارجي ــة ســترخص بشــكل فــردي كل صفقــة تجاري ــة والتجــارة األوكراني ــة االقتصادي وإن وزارة التنمي
لمثــل هــذه الشــركات.

مثــل هــذه النتائــج لمخالفــة أنظمــة العملــة تــؤدي إلــى وضعيــة غيــر مفضلــة للمســتوردين األوكرانييــن 
ونظرائهــم األجانــب حيــث أن هــذا ســيعقد بشــكل كبيــر النشــاط االقتصــادي. 

ــرة 120  ــي ال يمكــن إنتاجها/تقديمها/توريدهــا خــالل فت ــة وخدمــات الت ــع معين ــاك بضائ ــع فــإن هن بالطب
يومــا المحــددة. وفــي هــذه الحــاالت مــن الممكــن تقديــم طلــب إلــى وزارة التنميــة االقتصاديــة والتجــارة 
ــب  ــك تصــدر وثيقــة خاصــة تســمح لألطــراف بتجن ــوزارة بعــد ذل ــد مــدة التســوية، وال ــة لتمدي األوكراني
أي غرامــات وفــرض الترخيــص الفــردي. مثــال وزارة التنميــة االقتصاديــة والتجــارة األوكرانيــة غالبــا تصــدر 
ــود  ــاون، عق ــة للتع ــات صناعي ــي اتفاق ــن ف ــة لألطــراف الداخلي ــة األجنبي ــًدا لمــدة التســوية بالعمل تمدي
ــة  ــد المنتجــات الفني ــات وتوري ــح الضمان ــات من ــد المناقصــات واتفاقي ــات توري اإلرســال/األمانة واتفاقي

ــخ. ــع ذات األغــراض الخاصــة .. ال المعقــدة والبضائ

3-8 كتاب االعتماد 
إن تنظيــم كتــب االعتمــاد فــي أوكرانيــا يتألــف مــن أحــكام القانــون المدنــي األوكرانــي وبعــض األعمــال 
التنظيميــة للمصــرف الوطنــي أألوكرانــي، وباإلضافــة لذلــك فــإن أوكرانيــا تعتــرف باألنظمــة والتعامــالت 
النظاميــة والممارســات لالئتمــان المســتندي 600 وممارســات العمــل الدوليــة 98، التــي تســتخدم غالبــا 

فــي التجــارة الدوليــة. 
لكــن مــن الجديــر بالذكــر أن أي أحــكام التــي تخالــف الشــروط المفروضــة بموجــب القانــون األوكرانــي 
ســتعتبر غيــر مقبولــة، وبالتالــي القانــون المدنــي األوكرانــي ينــص علــى أن كتــاب االعتمــاد يجــب أن يغلــق 

فــي الحــاالت التاليــة: 
1- انتهاء مدة كتاب االعتماد. 

ــه فــي حــال أن هــذا محــدد فــي  ــاء وقت ــل انته ــاب االعتمــاد قب ــل اســتخدام كت 2- رفــض متلقــي التموي
ــاب االعتمــاد.  أحــكام كت

3- اإللغــاء الكامــل أو الجزئــي لكتــاب االعتمــاد مــن قبــل الدافــع فــي حــال أن مثــل هــذا اإللغــاء وارد فــي 
أحــكام كتــاب االعتمــاد.

بالتالــي مــن غيــر الواضــح فيمــا إذا كان القانــون أألوكرانــي يعتــرف بهــذه الحــاالت الثــالث إلغــالق كتــاب 
االعتمــاد أو أيضــا يتضمــن أســس محــددة باألنظمــة والتعامــالت النظاميــة والممارســات لالئتمــان 
المســتندي 600 وممارســات العمــل الدوليــة 98 وأفضــل الممارســات األخــرى للتمويــل التجــاري الدولــي.
إن كل مــن كتــب االعتمــاد القابلــة وغيــر القابلــة لإللغــاء تســتخدم فــي أوكرانيــا، وإضافــة لذلــك فــإن كتــب 

االعتمــاد هــي إلزاميــة فــي أي عمليــات تجاريــة لمبلــغ يتجــاوز 1 مليــون دوالر أمريكــي. 

4- إعداد األعمال في أوكرانيا 
إن األنــواع األكثــر شــهرة لشــركات األعمــال التــي أظهــرت نفســها بــأن لهــا ميــزة جيــدة فــي أعيــن 
المســتثمرين األجانــب هــي الشــركات محــدودة المســؤولية، شــركات مســاهمة ومكاتــب التمثيــل 

لشــركة أجنبيــة فــي أوكرانيــا والملكيــة الفرديــة.

4-1 الملكية الفردية 
أســهل طريقــة للقيــام بالنشــاط االقتصــادي فــي أوكرانيــا هــو تســجيل فــردي، يتضمــن مالــًكا فــردي غيــر 
مقيــم، والتســجيل كمالــك وحيــد يعنــي أن مثــل هــذا الشــخص ســيكون لــه عملــه الخــاص بــدون تأســيس 
هيئــة قانونيــة، والمعلومــات حــول المالــك الوحيــد يتــم إدخالهــا فــي ســجل الدولــة وتكــون عامــة، ويمكــن 

التحقــق منهــا فــي أي مرحلــة مــن مراحــل نشــاط مثــل هــذا الشــخص. 

إن الميــزة األساســية لتســجيل مالــك وحيــد هــي الخيــار الــذي يختــاره نظــام الضريبــة المبســط الــذي 
يســهل بشــكل كبيــر التبليــغ المالــي للســلطات التنظيميــة ويســمح لألفــراد بتطبيــق معــدالت ضريبــة 
مخفضــة ثابتــة علــى الدخــل. ولكــن هــذا النــوع مــن العمــل ال يكــون مــن أجــل كل الفاعليــن فــي الســوق، 
حيــث أنــه يضــع عوائــق معينــة حــول مقــدار العائــد الســنوي المســموح بــه وعــدد العامليــن والنشــطات 

المســموحة. 

ــة  ــدون اســتخدام نظــام الضريب ــد مــع أو ب ــك وحي ــة كمال ــام بالنشــاطات االقتصادي بالرغــم مــن أن القي
المبســطة يعطــي العديــد مــن المحاســن فــإن علــى المــرء أال ينســى المســؤولية المتعلقــة بالنشــاطات 
للفــرد فــي مثــل هــذه الحالــة القانونيــة. إن الملــك الوحيد مســؤول عن المســؤوليات المرتبطة بنشــاطات 
العمــل بالدرجــة الكاملــة ألصولهــم، وفــي هــذه الحالــة فــإن التشــريع األوكرانــي ال يعطــي فرقــا للملكيــة 
المســتخدمة مــن قبــل القائــم بالعمــل لنشــاطه التجــاري مــن جملــة األصــول المملوكــة مــن قبــل الفــرد. 
وعلــى أســاس صــدور حكــم مــن المحكمــة يمكــن فــرض غرامــة علــى كل أمــالك المديــن، بغــض النظــر 

فيمــا إذا كانــت مســتخدمة ألغــراض العمــل أو ال. 

ــذي ال  ــا ال ــام باألعمــال فــي أوكراني ــة للقي ــر حركي ــة األكث ــد هــو الطريق ــك الوحي ــإن المال ــال ف فــي أي ح
يتطلــب تحضيــرا معقــدا للتصاريح/القوائــم الماليــة.

 ) LLC ( 4-2 الشركة محدودة المسؤولية
يمكــن تأســيس المؤسســات فــي أوكرانيــا بهــدف تجــاوز القيــود الموضوعــة لممارســة النشــاطات 
االقتصاديــة مــن قبــل المالــك الوحيــد، وتخفيــض مخاطــرة المســؤولية الشــخصية للمســتثمر والمقــدرة 
علــى جمــع األمــوال واألصــول لتحقيــق أهــداف ماليــة مشــتركة، والنــوع القانونــي األكثــر شــيوعا للقيــام 

باألعمــال هــو الشــركة محــددة المســؤولية. 

LLC 4-2-1 تسجيل
إن تســجيل الشــركة محــددة المســؤولية يمكــن أن يتــم بشــكل إلكترونــي شــريطة عــدم وجــود مالحظــات 
مــن مســجل الدولــة علــى الوثائــق المقدمــة مــن قبــل صاحــب الطلــب، وســوف يتــم خــالل يــوم عمــل 
واحــد، وإذا كانــت الخبــرة الســابقة موجــودة فــإن الحصــول علــى كل وثائــق التســجيل وفتــح حســاب 
مصرفــي والحصــول علــى الخاتــم )إن كان مطلوبــا( والتســجيل الجمركــي سيســتغرق حوالــي أســبوع واحد. 
عنــد تســجيل شــركة محــدودة المســؤولية فــإن مثــل هــذه الشــركة يجــب أن تلتــزم بشــروط رسمية/شــكلية 
معينــة: مؤسســي الشــركة محــدودة المســؤولية يحتاجــون لوضــع نظــام داخلــي )الوثيقــة الرســمية 
للشــركة( التــي فيهــا االســم، والموقــع والنشــاطات والحقــوق وواجبــات األعضــاء، وحجــم الحصــص 
ــا. والمؤسســون  ــم تحديده ــاح يت ــع األرب ــر ورأس المــال المحــدد وطــرق توزي ــات المدي والحقــوق وواجب
يجــب أن يعينــوا مديــرا ويحــددوا الشــخص المســؤول أمــام ســجل الدولــة، ولــدى الســلطات فــي الدولــة 

فــي البروتوكــول )التفاصيــل( حــول تأســيس الشــركة. 

إن وجــود المؤسســين خــالل توقيــع النظــام الداخلــي والبروتوكــوالت وأيضــا عنــد معاملــة التســجيل غيــر 
مطلــوب، وإن توقيــع الوثائــق الناظمــة، تســجيل الشــركة وأيضــا اســتالم كل الوثائــق الالزمــة يمكــن أن 

يتــم مــن قبــل وكيــل مفــوض علــى أســاس وكالــة مســجلة لــدى الكاتــب بالعــدل.

3-9 التحصيل المستندي 
هنــاك عــدد مــن األحــكام العامــة المتعلقــة بتنظيــم التحصيــالت المســتندية فــي أوكرانيــا مشــمولة فــي 
ــالت رقــم 522  ــة للتحصي ــة النظامي ــك فــإن أنظمــة غرفــة التجــارة الدولي ــي، وإضافــة لذل ــون المدن القان

معتــرف بهــا فــي أوكرانيــا.    

لكــن التحصيــالت المســتندية نــادرا مــا تســتخدم كوســائل للدفــع لقيمــة البضائــع أو الخدمــات فــي 
أوكرانيــا بالمقارنــة مــع طــرق الدفــع األخــرى. 

3-10 األنظمة المالية/أنظمة العملة 
ألغــراض اســتقرار ســوق العملة/المــال فــي أوكرانيــا، فــإن المصــرف الوطنــي األوكرانــي مــن وقــت آلخــر 
يطــرح قيــوًدا معينــة التــي يجــب أن تؤخــذ بالحســبان عنــد القيــام باألعمــال مــع النظــراء األجانــب. وبالتالــي 
هنــاك شــرط ملــزم للهيئــات القانونيــة، القائميــن باألعمــال مــن األفــراد والمكاتــب التمثيليــة )مــا عــدا 
مكاتــب التمثيــل الرســمية( ببيــع 65% مــن العملــة األجنبيــة المحصلــة مــن الخــارج وتدريجيــا هــذه النســبة 

للبيــع الملــزم يتــم إنقاصهــا .

ــع  ــة ألغــراض توزي ــة الصعب ــى مشــتريات العمل ــة عل ــي يمــارس الرقاب ــي أألوكران أيضــا المصــرف الوطن
الحصــص للمســتثمرين األجانــب فــي الخــارج، وأيضــا شــراء العملــة الصعبــة ألغــراض توزيــع الحصــص 
المســتلمة مــن قبــل المســتثمرين األجانــب الناتجــة عــن بيــع حقــوق الشــركات، غيــر األســهم، للهيئــات 
ــي  ــة وبالتال ــة القانوني ــة، االنســحاب مــن الهيئ ــات القانوني ــاز للهيئ ــة وإنقــاص رأس مــال االمتي القانوني
المســتثمرين األجانــب الذيــن تلقــوا حصصــا لعــام 2014 و2015 وحصــص األربــاح لعــام 2016 يتوقــع منهــم 

أن يســتعيدوها فــي نهايــة 2016.



4-2-2 رأس المال المحدد 
إن التشــريع األوكرانــي ال يحــدد شــروطا علــى الحــد األدنــى لمقــدار رأس المــال المخصــص لشــركة 
محــدودة المســؤولية ورأســي المــال المخصــص لشــركة محــدودة المســؤولية يمكــن أن يحــدد علــى 
أســاس األصــول، والمســاهمات بغيــر األصــول وغيــر النقديــة، وفــي حــال المســاهمة بــرأس المــال 
المخصــص بشــكل أصــول أو حقــوق ملكيــة، فــإن التقييــم المالــي لمثــل هــذه العناصــر يجــب أن يتــم. 

وبدورها فإن المساهمات المالية لألعضاء تحول إلى الحساب المصرفي للشركة. 

4-2-3 أعضاء الشركة 
أعضــاء الشــركة محــدودة المســؤولية يمكــن أن يكونــوا أفــراًدا وهيئــات قانونيــة، بمــا فيهــا غيــر المقيميــن. 
وباإلضافــة لذلــك فــإن هــؤالء األشــخاص ليــس بالضــرورة أن يوجــدوا أو يقيمــوا فــي أراضــي أوكرانيــا. 
ولتأكيــد البيانــات حــول الهيئــات القانونيــة غيــر المقيمــة فــإن مســجل الدولــة ســيقدم مســتخلًصا مــن 
ــذي إذا كان  ــد التســجيل لمثــل هــؤالء األشــخاص ال الســجل التجــاري أو المصرفــي أو أي ســجل آخــر لبل

ضروريــا ســيخضع لتصديــق أو اعتمــاد.

4-3 شركة مساهمة 
النــوع القانونــي اآلخــر الــذي يحمــي األعضــاء مــن المســؤولية الشــخصية عــن الديــون للشــركة هــي 
الشــركة المســاهمة، والنظــام القانونــي للشــركات المســاهمة هــو مشــابه جــدا لنظــام الشــركة محــدودة 
المســؤولية ولكــن الشــركة المســاهمة يكــون لهــا مزاياهــا الخاصــة مثــل مقــدار رأس المــال المخصــص 
)المبلــغ األصغــري يســاوي 76,000 دوالر أمريكــي(، والشــرط لتســجيل وتقديــم تقاريــر إلــى اللجنــة القوميــة 

حــول الضمانــات وســوق األســهم/البورصة.

يجــب مالحظــة أن عمليــة تســجيل الشــركة المســاهمة هــي أكثــر تعقيــدا مــن تلــك العائــدة للشــركة 
محــدودة المســؤولية، حيــث أنــه لتأســيس شــركة مســاهمة فــإن المؤسســين يجــب أن يقومــوا بالتبليــغ 
عــن نيتهــم بتأســيس شــركة مســاهمة ويقومــوا باالشــتراك بأســهم، ويعقــدون اجتمــاع تأسيســي 
ويقومــون بالتســجيل لــدى الدولــة ولــدى عــدد مــن الســلطات التنظيميــة. وإن الشــركة المســاهمة أيضــا 
تتميــز بالشــروط الخاصــة حــول محتــوى بنــود الجمعيــة، وبنــود الجمعيــة ســتحتوي المعلومــات عــن 
أنــواع األســهم الصــادرة، وقيمتهــا االســمية، ونســبة األنــواع المختلفــة مــن األســهم، وعــدد األســهم 
ــراءات الدفــع  ــج العجــز عــن تســديد قيمــة األســهم، ومــدة وإج ــل المؤسســين، ونتائ المشــتراة مــن قب

ــخ.  ــة العــام .. ال ــاح فــي نهاي الســنوي لحصــص األرب

4-4 المكاتب التمثيلية لشركة أجنبية 
إن الشــركة األجنبيــة يمكــن أن تمــارس نشــاطات معينــة فــي أوكرانيــا دون تأســيس هيئــة قانونيــة، ومثــل 
ــح  ــي تعمــل لصال ــا الت ــة فــي أوكراني ــة للشــركة األجنبي ــق مكاتــب تمثيلي ــم عــن طري هــذه النشــاطات تت
الشــركة األجنبيــة التــي تمثلهــا، وإن المكتــب التمثيلــي لشــركة أجنبيــة ال يملــك نظامــه الداخلــي الخــاص 
حيــث يعمــل بشــكل وحــدة منفصلــة للشــركة األجنبيــة، ورئيــس المكتــب التمثيلــي يعمــل بموجــب 

الصالحيــات التفويضيــة الموكلــة إليــه مــن قبــل الشــركة األجنبيــة.    

إن إجــراءات تســجيل المكتــب التمثيلــي لشــركة أجنبيــة يختلــف عــن إجــراءات تســجيل الهيئــات التجاريــة، 
وبالتالــي وزارة التنميــة االقتصاديــة والتجــار فــي أوكرانيــا تقــوم بتســجيل المكتــب التمثيلــي لشــركة أجنبيــة 
باعتمــاد قــرار تســجيل خــالل 30 يومــا، ورســوم الدولــة لتســجيل المكتــب التمثيلــي لشــركة أجنبيــة فــي 

أوكرانيــا تبلــغ 2,500 دوالر أمريكــي. 

الشــركات األجنبيــة تفتــح مكاتــب تمثيليــة فــي أوكرانيــا عــادة بغــرض النشــاطات غيــر التجاريــة مثــل تمثيــل 
المصالــح وجمــع البيانــات وتحليــل الســوق أو المراقبــة. 

4-5 االندماجات والحيازات 
ــة بشــراء أســهم/حصص فــي شــركة مؤسســة  ــك يمكــن للمــرء أن يدخــل الســوق األوكراني إضافــة لذل
فــي أوكرانيــا. الميــزة األساســية لشــراء الحصــص فــي شــركة قائمــة هــو أنهــا تكــون مبنيــة وجاهــزة وتوجــد 

الشــركة محــدودة المســؤولية يمكــن أن تؤســس مــن عضــو واحــد، وهــذا العضــو الوحيــد للشــركة 
محــدودة المســؤولية )الفــرد( يمكــن أن يتصــرف كمديــر للشــركة. وأيضــا مــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة 
ــذي يمكــن أن يكــون  ــد ال ــان عمــل تجــاري كالعضــو الوحي محــدودة المســؤولية يمكــن أال يكــون لهــا كي
عنصــرا وحيــدا بــدوره. والعــدد األعظمــي لألعضــاء فــي الشــركة محــدودة المســؤولية هــو 100 شــخص.

4-2-4 مسؤولية األعضاء 
إن تأســيس الشــركة محــدودة المســؤولية كنــوع قانونــي مــن أجــل نشــاط األعمــال فــي أوكرانيــا هــو 
جــذاب بشــكل أساســي بســبب حقيقــة أن أعضــاء الشــركة ال يكونــوا مســؤولين عــن التزامــات الشــركة 

ــون مخاطــرة الخســارة المرتبطــة بنشــاطات الشــركة ضمــن مــدى مســاهماتهم. واألعضــاء يتحمل

لكــن يجــب مالحظــة أنــه فــي حــال وجــود ديــن شــخصي علــى العضــو كمــا فــي حــال فشــله فــي تلبيــة 
مطالبــات دائنيــه بواســطة أصولــه األخــرى فــإن التحصيل القســري للملكية للشــركة محدودة المســؤولية 
تكــون متناســبة مــع حصــة مثــل هــذا العضــو فــي رأس المــال المحــدد المســموح، والديــون الشــخصية 

لعضــو فــي الشــركة محــدودة المســؤولية يمكــن أن تــؤدي إليقــاف مســاهمته فــي الشــركة. 

4-2-5 الهيئات الحاكمة 
إن الهيئــات الحاكمــة لشــركة محــدود المســؤولية هــي المؤتمر/االجتمــاع العــام ولجنــة التدقيــق والمديــر، 
والهيئــة العليــا فــي الشــركة محــدودة المســؤولية هــي االجتمــاع العــام، واالجتمــاع العــام لألعضــاء 
ــر الشــركة المســؤول عــن اإلدارة بالنســبة للنشــاطات  ــن مدي يحــدد النشــاطات الرئيســية للشــركة ويعي

التشــغيلية للشــركة. 

المديــر يقــوم لصالــح الشــركة بتوقيــع أي عقــود، ولــدى تعييــن المديــر فــإن النظــام الداخلــي وعقــد 
التوظيــف ســيحدد بشــكل واضــح صالحيــات المديــر مــن أجــل منــع إســاءة اســتغالل الســلطة مــن قبلــه.

إن لجنــة التدقيــق يمكــن تأسيســها لمراقبــة نشــاطات المديــر فــي شــركة محــدودة المســؤولية، والنتائــج 
التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن قبــل لجنــة التدقيــق تســتند إلــى فحصهــا ســتقدم إلــى االجتمــاع العــام.

4-2-6  تمويل النشاطات 
عنــد التأســيس وأيضــا فــي مراحــل الحقــة فــإن نشــاط الشــركة محــدودة المســؤولية ســيمول بعــدة طرق، 
وهــذا ســيتم بشــكل أساســي بمســاهمات أعضائهــا فــي رأس المــال المخصــص، المســاعدة الماليــة غيــر 
القابلــة لالســترداد مــن أعضــاء الشــركة أو بتقديــم االئتمان/القــرض مــن قبــل أي مــن األعضــاء للشــركة، 
والتشــريع األوكرانــي ال يحــدد حــدوًدا لمبلــغ االئتمــان المقــدم مــن قبــل األعضــاء لشــركتهم، ولكــن منــح 
العضــو القــروض ســيأخذ بعيــن االعتبــار تفاصيــل فــرض الضرائــب علــى مثــل هــذه القــروض وااللتــزام 
بقواعــد شــفافية تقديــم رأس المــال وأيضــا اعتبــار شــروط نظــام العملــة ألوكرانيــا إذا كان مثــل هــذا 

القــرض ممنوحــا مــن قبــل شــخص غيــر مقيــم.

فيهــا األصــول الالزمــة لممارســة نشــاطها، ووجــود العالقــات التعاقديــة مــع الشــركاء والزبائــن وكذلــك 
الخبــرة فــي مجــاالت خاصــة وحصــة معينــة مــن الســوق. ولتخفيــض مخاطــرة المســؤوليات المخفيــة 

فــإن المشــتري يحتــاج إلجــراء تدقيــق قانونــي مفصــل ومالــي )بدقــة كبيــرة( للشــركة. 

عنــد شــراء حصــة فــي شــركة أوكرانيــة يحتــاج المــرء ألن يتبــع األحــكام الــواردة فــي قانــون منــع االحتــكار 
األوكرانــي.

إن البيئــة التنظيميــة وشــروط التســجيل والقيــام باألعمــال فــي أوكرانيــا يتحســن كل عــام، والــذي يســتدل 
ــد مــن المنظمــات  ــراء العمــال فــي العدي ــا فــي معــدالت إج ــادة المطــردة فــي وضــع أوكراني ــه بالزي علي
الدوليــة. واليــوم فــإن وضــع الوثائــق وشــروط التســجيل للشــركات فــي أوكرانيــا ينخفــض، وعــادة ال 
يســبب أي صعوبــة. وهــذه التغيــرات تغيــر موقــف المســتثمرين األجانــب مــن أوكرانيــا ويزيــد وجــود 

ــة فــي البــالد.   األعمــال األجنبي



5- النظام الضريبي األوكراني 
ــة.  ــب محلي ــة وضرائ ــب الدول ــى ضرائ ــب تصنــف إل ــا فــإن كل الضرائ ــة فــي أوكراني ــون الضريب وفــق قان
ــة القيمــة المضافــة،  ــة دخــل الشــركات، وضرب ــا هــي ضريب ــة فــي أوكراني ــة للدول ــر أهمي الضرائــب األكث
الوحيــدة، والضريبــة االســتهالكية، والضريبــة  الدخــل الشــخصي، والمســاهمة االجتماعيــة  وضريبــة 
البيئيــة، وقيمــة اإليجــارات. والضرائــب المحليــة والرســوم ذات األهميــة الخاصــة تشــمل ضريبــة الملكيــة 

ــة ركــن الســيارات ورســوم الســياحة.  ــدة ورســوم أمكن ــة الوحي والضريب

5-1 ضريبة الدخل للشركات 
حاليــا فــإن المعــدل الوســطي البالــغ 18% لضرائــب الدخــل لــكل الشــركاتCIT  هــو المعمــول بــه لدافعــي 
الضرائــب، وبعــض النشــاطات يطبــق عليهــا نســبة مختلفــة، وهــذه تشــمل نســبة 3% لنشــاطات التأميــن 
المتعلقــة بالتأميــن غيــر المرتبــط بالتأميــن علــى الحيــاة، و0% لنشــاطات التأميــن المتعلقــة بالتأميــن علــى 
الحيــاة الطويــل األمــد والتأميــن الطبــي الطوعــي وأنظمــة التقاعــد غيــر الحكوميــة، ونســبة 105 لنشــاطات 
اليانصيــب والقمــار باســتخدام آالت اللعــب و0%، و4% و12% للمؤمنيــن غيــر المقيميــن اســتنادا إلــى 
ــة حــادث التأميــن(، و6% مــن أجــل مبلــغ الشــحن المدفــوع مــن قبــل المقيــم  اتفــاق التأميــن )تبعــا لحال
ــا،  ــل الدائمــة فــي أوكراني ــن أو مكاتــب التمثي ــر المقيــم بموجــب عقــود الشــحن، و15% للمقيمي ــى غي إل
والذيــن يقومــون بالدفــع إلــى غيــر المقيميــن مــن الدخــل الناتــج عــن مصــادر ذات منشــأ أوكرانــي، و%20 

للمقيميــن الذيــن يقومــون بالدفــع لغيــر المقيميــن مــن أجــل إنتــاج اإلعــالن أو توزيعــه.

5-1-1 دافعي الضرائب وأساس الضريبة 
إن ضريبــة CIT تدفــع مــن قبــل الشــركات المقيمــة التــي تتلقــى دخــال فــي أوكرانيــا وكذلــك خارجهــا، وإن 

CIT أيضــا تدفــع مــن قبــل الشــركات غيــر المقيمــة التــي تتلقــى دخــال مــن مصــادر أوكرانيــة. 
إن أســاس CIT هــو الدخــل المحصــل مــن مصــادر ذات منشــأ أوكرانــي ومــن الخــارج، ومقــدار الضريبــة 
يحــدد بضبــط النتيجــة الماليــة  )الربــح أو الخســارة( قبــل الضريبــة كمــا يحســب وفــق معاييــر المحاســبة 

.IFRS األوكرانيــة أو

5-1-2 فرض الضريبة على غير المقيمين 
إن دخــل الهيئــات القانونيــة غيــر المقيمــة الناتــج عــن مصــادر مــن منشــأ أوكرانــي يتــم فــرض ضريبــة عليهــا 
وفــق CIT بمعــدل 15%، وإن أســاس ضريبــة CIT هــو الدخــل الناتــج عــن حصــص األربــاح، والحقــوق 
المالية/الملكيــة، والشــحن، والعمليــات الهندســية، واإليجــار والتأجيــر، واألربــاح مــن بيــع العقــارات، 
والضمانــات، وحقــوق الشــركات، وعمليــات النشــاطات المســاهمة، ونشــاطات الترفيه/التســلية ..الــخ.

بالنسبة للدخل ذو منشأ أوكراني المصدر فإنه تطبق المعدالت التالية: 
حصــص األربــاح – 15%، الفائــدة 15%، الحقــوق 15%، الشــحن 6%، واألربــاح األخــرى مــن منشــأ أوكرانــي 

المصــدر.
وفــي حــاالت معينــة يمكــن تطبيــق معــدل ضريبــة أخفــض بموجــب اتفاقــات الضرائــب الثنائيــة، وأوكرانيــا 

لديهــا اتفاقــات ثنائيــة ســارية المفعــول مــع تقريبــا 75 دولــة، ويجــب أيضــا مالحظــة أن اتفاقيــات االزدواج 
الضريبــي مــع بلــدان معينــة يمكــن أن تعطــي وضعــا ضريبيــا أفضــل.

5-1-3 تسعير التحويل 
ألغــراض ضرائــب CIT فــإن المراقبــة تــم وضعهــا علــى عمليــات مرتبطــة باألطــراف، باإلضافــة لذلــك 

ــر المقيميــن فــي أحــكام الضريبــة المنخفضــة  مثــل هــذه الرقابــة تمــارس علــى العمليــات لغي
إن أحكام تخفيض الضريبة تحدد على أساس المعايير التالية: 

• إن معدل CIT العام في مثل هذه البلدان هو من 5 نقاط مئوية أو أكثر أخفض من أوكرانيا 
• ليس لدى أوكرانيا أي اتفاقات حول تبادل المعلومات مع مثل هذه البلدان 

مراقبة تسعير التحويل يمارس على العمليات حيث:
• عادات دافع الضريبة تتجاوز 50 مليونUAH  للسنة الضريبية.

  .UAHالحجم السنوي للعمليات مع فريق مقابل )الشخص المرتبط( يتجاوز 5 مليون •

5-1-4 قواعد تخصيص رأس المال 
مــن أجــل منــع تــآكل األســاس الضريبــي وتدفــق األربــاح الزائــد مــن البالد هنــاك قواعد شــفافية تخصيص 

رأس المــال الســارية فــي أوكرانيا.
بموجــب قواعــد شــفافية تخصيــص رأس المــال فــإن نفقــات المقيــم فــي فتــرة الضريبــة الحاليــة تشــمل 
مبلــغ الفائــدة المدفــوع علــى القــروض، الــذي ال يتجــاوز 50% مــن األربــاح والنفقــات علــى ســداد الفوائــد، 
ويجــب مالحظــة أن غيــر المقيــم يعتبــر أنــه طــرف مرتبــط إذا كان مبلــغ مســؤوليات دافــع الضريبــة لــدى 

مثــل هــذا الشــخص غيــر المقيــم يتجــاوز نســبة األســهم العاديــة بأكثــر مــن 3.5 مرة/ضعــف. 

5-2 ضريبة القيمة المضافة 
معــدل ضريبــة القيمــة المضافــة )VAT( هــو 20%، ومــن أجــل المنتجــات الدوائيــة 7%، ويجــب مالحظــة أنــه 
يتــم تطبيــق نســبة صفــر بالمائــة علــى VAT فــي حــال تصديــر البضائــع فــي شــريحة الجمــارك مــن ضمــن 

أراضــي أوكرانيــا.

5-2-1 دافعي الضرائب وأساس الضريبة 
إن دافــع الضريبــة عليــه أن يســجل كدافــع ضريبــة VAT إذا كانــت القيمــة التراكميــة للبضائــع المــوردة أو 
الخدمــات تتجــاوز 1 مليــون UAH  خــالل 12 شــهرا األخيــرة، ولكــن إذا كانــت قيمــة العمليــات ال تتجــاوز 1 

مليــون UAH  فــإن التســجيل الطوعــي للدافــع يكــون متاحــا. 

تطبــقUAH  علــى عمليــات توريــد البضائــع والخدمــات فــي األراضــي الجمركيــة ألوكرانيا وأيضــا العمليات 
المرتبطــة باســتيراد وتصديــر البضائــع فــي أوكرانيــا وباإلضافــة لذلــك الخدمــات علــى النقــل الدولــي 

.VAT للــركاب واألمتعــة بالبحــر واألنهــار والجــو أيضــا تخضــع لضريبــة

VAT العمليات التالية ال تخضع لضريبة
• إصدار السندات من قبل شركات األعمال.

• تقديم خدمات التأمين من قبل مؤسسات مرخصة.
ــل والصــرف وخدمــات إدارة النقــد والجــذب  ــل التموي ــم خدمــات أنظمــة الدفــع المتعلقــة بتحوي • تقدي
االســتثماري ووضــع وإعــادة التمويــل بموجــب قــروض واتفاقيــات إدارة اإليــداع والســندات/الضمانات، 

ــة. ــات للمؤسســات المالي وإدارة وتخصيــص المطالب
• دفع الرواتب نقدا 

• تقديم الخدمات التعليمية 
• تقديم الخدمات اإلدارية

• تقديم الخدمات المصرفية
• استيراد وتصدير البضائع حتى مبلغ أقل من 150 يورو 

• دفع اتفاقيات اإليجار أو التنازل 
• إعادة التنظيم )االندماج والتنازل والتقسيم واالنفصال والتحويل( للهيئات القانونية.

5-3 نظام الضريبة المبسط 
بهــدف تســهيل وتبســيط المحاســبة فــي األعمــال الصغيــرة والمتوســطة فقــد أدخلــت أوكرانيــا شــروًطا 
ضريبيــة لمثــل هــذه األعمــال ودافعــي الضرائــب مــن كل مــن القطــاع الخــاص والقائميــن باألعمــال 

ــة:  ــاروا التقــدم للنظــام الضريبــي المبســط فــي واحــدة مــن األقســام التالي القانونييــن يمكــن أن يخت

إن المجموعــة الرابعــة مصممــة مــن أجــل المنتجيــن الزراعييــن ومعــدل الضريبــة يعتمــد علــى نــوع األرض 
وموقعهــا ومســاحتها، واألشــخاص القانونييــن لهــم الحــق فــي اختيــار المجموعــة الرابعــة لضريبــة وحيــدة 
شــرط أن حصتهــم مــن إنتــاج الســلع الزراعيــة فــي الســنة الســابقة بلغــت علــى األقــل 75%، وهــذا يطبــق 

 : على
ــة مــن الممكــن أن  ــازل وفــي هــذه الحال ــي تقــوم باالندمــاج أو التن ــات بشــكل منفصــل، الت • كل الهيئ
يصبــح دافــع ضريبــة وحيــد فــي ســنة التكويــن، إذا كانــت حصــة إنتــاج الســلع الزراعيــة للســنة الضريبيــة 

ــه يســاوي أو يتجــاوز %75. الســابقة مــن قبــل كل المنتجيــن للســلعة المشــاركين فــي تكوين
ــح  ــن أن يصب ــة مــن الممك ــة مشــكلة بواســطة االنقســام أو الفصــل فــي هــذه الحال ــة فردي • كل هيئ
دافــع ضريبــة وحيــًدا اعتبــارا مــن الســنة القادمــة، إذا كانــت حصــة إنتــاج الســلع الزراعيــة للســنة الضريبيــة 

الســابقة مــن قبــل كل المنتجيــن للســلعة المشــاركين فــي تكوينــه يســاوي أو يتجــاوز %75.
ــًدا فــي ســنة  • الهيئــة المشــكلة بالتحويــل فــي هــذه الحالــة مــن الممكــن أن يصبــح دافــع ضريبــة وحي
التحويــل، إذا كانــت حصــة إنتــاج الســلع الزراعيــة للســنة الضريبيــة الســابقة مــن قبــل كل المنتجيــن 

للســلعة المشــاركين فــي تكوينــه يســاوي أو يتجــاوز %75 
إن منتجــي الســلع الزراعيــة المشــكلين حديثــا يمكــن أن يصبحــوا دافعــي ضريبــة وحيــدة مــن الســنة التاليــة 

إذا كانــت حصــة اإلنتــاج للســلع الزراعيــة للســنة الســابقة تســاوي أو تتجــاوز %75.

5-4 ضريبة الدخل الشخصية 
معــدل ضريبــة الدخــل الشــخصية )PIT( هــي 18%، بينمــا معــدل PIT مــن أجل دفعات حصص المســاهمة 

هي %5.

5-4-1 دافعي الضرائب وأساس الضريبة 
إن ضريبــة الدخــل الشــخصي تدفــع مــن قبــل األفــراد المقيميــن وغيــر المقيميــن وتطبــق PIT علــى 

المقيميــن: 
• شهريا )سنويا( على الدخل الخاضع للضريبة 

• الدخل من منشأ أوكراني المصدر، الخاضع للضريبة عند تحصيله )المدفوعات، التعويض( 
• الدخل من منشأ أجنبي المصدر 

تطبق PIT على غير المقيمين:
• الدخل الشهري )السنوي( الخاضع للضريبة من منشأ أوكراني المصدر.

• الدخل من منشأ أوكراني المصدر خاضع للضريبة وقت تحصيله )مدفوعات، تعويض( 
الدخل الخاضع للضريبة الشهري )السنوي( لدافع الضريبة ال يشمل: 

• الفائــدة المفروضــة علــى ســندات حكوميــة معينــة صــادرة عــن البنــك القومي/الوطنــي األوكرانــي 
NBU

• النفقــة الزوجيــة المســتلمة وفــق حكــم محكمــة أو الترتيــب الطوعــي لألطــراف وفــق قانــون األســرة 
األوكرانــي. 

• هيئة اإليداع في مصرف أو مؤسسة مالية غير مصرفية.
• دخل القائم باألعمال الخاص الذي يخضع للضريبة الوحيدة.

• مدفوعــات التأميــن، مدفوعــات التقاعــد .. الــخ التــي تســتلم بموجــب اتفــاق التأميــن علــى الحيــاة طويــل 
األمد.

• المبالغ المتنازل عنها من قبل المقرض.
• الدخــل مــن المنظمــات الماليــة )بمــا فيهــا الدوليــة( بموجــب إطــار عمــل تنفيــذ مشــاريع كفــاءة الطاقــة 

المجموعة ٣المجموعة ٢المجموعة ١

دافع الضريبة

عدد العاملين

الربح األعظمي بالسنة 
التقويمية الواحدة

معدل الضريبة

قائم باألعمال خاص

٠

UAH ٣٠٠,٠٠٠

حتى ١٠٪ من األجر 
األصغري

قائم باألعمال خاص 

حتى ١٠

UAH حتى ١٫٥ مليون

حتى ٢٠٪ من األجر 
األصغري

قائم باألعمال خاص/ هيئة قانونية

ال يوجد حدود

UAH حتى ٥ مليون

( VATباستبعاد ) ٣٪ من الدخل
( VATتشمل ) ٥٪ من الدخل



وتوفيــر الطاقــة.
• قيمة المساهمة باألمالك المنقولة وغير المنقولة في رأس المال المخصص لهيئة قانونية.

• مبالغ المساعدات الخيرية.

5-5 المساهمة االجتماعية الوحيدة 
الخاصــة  باألعمــال  والقائميــن  العمــل  أربــاب  قبــل  مــن  تدفــع  الوحيــدة  االجتماعيــة  المســاهمة  إن 
ــدة محــدد بـــ %22،  ــة الوحي ــل أنفســهم ومعــدل المســاهمة االجتماعي ــن مــن قب ــن الموظفي والمواطني
ولكــن المبلــغ األعظمــي الخاضــع للضريبــة للمســاهمة االجتماعيــة الوحيــدة لــن يتجــاوز 25 أجر/راتــب 

أصغــري.

5-6 الرسوم العسكرية 
الرســم العســكري أصبــح ســاري المفعــول فــي أوكرانيــا منــذ ســنتين، ويبلــغ 1.5% مــن األجــر والمدفوعات 
األخــرى والتعويضــات أو المنــح، والتــي تدفــع لدافعــي الضرائــب علــى أســاس عالقاتــه الوظيفيــة أو 
اتفاقاتــه المدنيــة، وهــذه تشــمل دخــل المقيميــن الشــهري )الســنوي( الكلــي الخاضــع للضريبــة، والدخــل 
مــن منشــأ أوكرانــي المصــدر الخاضــع للضريبــة وقــت تحصيلــه )المدفوعــات، التعويضــات(،و الدخــل مــن 
منشــأ أجنبــي المصــدر ولغيــر المقيميــن  تشــمل الدخــل الشــهري )الســنوي( الكلــي الخاضــع للضريبــة، 
ــه ) المدفوعــات، التعويضــات(،  ــة وقــت تحصيل ــي المصــدر الخاضــع للضريب والدخــل مــن منشــأ أوكران

والدخــل مــن منشــأ أجنبــي المصــدر.

5-7 ضريبة الملكية 
ضريبة الملكية تدفع عن أمالك العقارات واألمالك المنقولة.

5-7-1 ضريبة األبنية وقطع األراضي 
ضريبــة العقــارات علــى األبنيــة وقطــع األراضــي تدفــع مــن قبــل األفــراد والهيئــات القانونيــة التــي تتضمــن 

غيــر المقيمين.

5-7-2 السيارات 
ضريبــة النقــل تدفــع مــن قبــل األفــراد والهيئــات القانونيــة التــي تتضمــن غيــر المقيميــن الذيــن يملكــون 

ســيارات مســجلة فــي أوكرانيــا.

5-7-3 معدل الضريبة وأساس الضريبة 
إن مبلــغ ضريبــة العقــارات علــى أألبنيــة تحــدد مــن قبــل الســلطات البلديــة، ولكــن معــدل الضريبــة يجــب 

أال يتجــاوز 3% مــن األجــر األصغــري لمتــر مربــع واحــد مــن األمــالك الســكنية وغيــر الســكنية.

معــدل الضريبــة اإلضافــي علــى مبلــغ UAH 25,000 يطبــق علــى الشــقق التــي مســاحتها أكبــر مــن 300 

متــر مربــع والبيــوت التــي مســاحتها أكبــر مــن 500 متــر مربــع.

ــي الشــقق  ــر الســكنية، ومالك ــع مــن األمــالك الســكنية وغي ــر مرب ــكل مت ــع ل ــارات تدف ــة العق إن ضريب
التــي تقــل مســاحتها علــى 60 متــر مربــع، والبيــوت األقــل مــن 120 متــر مربــع )أو البيــوت والشــقق ذات 

ــر مربــع( معفــاة مــن الضريبــة . المســاحة الكليــة البالغــة 180 مت

إن مقــدار الضريبــة علــى العقــارات لقطــع األراضــي تحــدد مــن قبــل الســلطات البلديــة، ومعــدل الضريبــة 
يجــب أال يزيــد عــن 3% مــن التقييــم االســمي لقطعــة األرض و1% مــن أجــل األراضــي الزراعيــة وذات 
االســتخدام العــام. ومــن أجــل قطــع األراضــي قيــد االســتخدام الدائــم مــن قبــل هيئــات األعمــال فــإن 

المعــدل يجــب أال يتجــاوز 12% مــن التقييــم االســمي. 

إن أساس الضريبة على قطع األرض هو الملكية أو االستخدام. 

معدل ضريبة النقل حددت بمبلغ UAH 25,000  لكل سنة لكل عربة. 

ضريبــة النقــل تدفــع علــى كل ســيارة يجــري اســتخدامها لمــدة تصــل لخمــس ســنوات مــن تاريــخ تصنيعهــا 
وذات ســعر ســوق متوســط يبلــغ أكثــر مــن 750 أجــر أصغــري.

5-8 الرسوم 
باإلضافــة للضرائــب المذكــورة أعــاله فإن قانــون الضرائب 
فــي أوكرانيــا يشــترط دفــع الرســوم التاليــة المطبقــة فــي 

أوكرانيا: 
• رسوم الجمارك التي تتضمن:

• رسوم االستيراد
• رسوم التصدير 
• رسوم موسمية

• أنــواع خاصــة مــن الرســوم خاصــة رســم ضــد إغــراق 
والعدالــة  الســوق 

• رسوم سياحية 
• رسوم ركن السيارات 

ــون  ــة فــي قان ــاك رســوم أخــرى مبين نالحــظ أيضــا أن هن
الضرائــب األوكرانــي وهــو رســم الدولــة الــذي يتقاضــى 

فــي حــاالت معينــة تنفــذ مــن قبــل الســلطات الحكوميــة ومســؤوليها مثــل األعمــال العائــدة لمكاتــب 
اليانصيــب العامــة، والتســجيل العــام لألعمــال المدنيــة، والتقــدم بادعــاءات قانونيــة ...الــخ  

6- عالقات العمل 
6-1 اتفاق العمل 

ــاق العمــل. وبموجــب  ــك الشــركة هــو اتف ــن العامــل ومال ــات بي ــذي ينظــم العالق ــام ال ــاق الع إن االتف
شــروط مثــل هــذا االتفــاق فــإن العامــل ســيتعهد بتنفيــذ العمــل المحــدد فــي االتفــاق، ومالــك الشــركة 

ــذ العمــل.  ــة لتنفي ــا للعامــل، ويؤمــن شــروط العمــل المطلوب ســيدفع راتًب

إن اتفــاق العمــل يمكــن أن يدخــل حيــز التنفيــذ بنــاء علــى اتفــاق شــفوي و/أو خطــي، ولكــن المــادة 24 مــن 
قانــون العمــل األوكرانــي )قانــون العمــل( تنــص علــى أن الحــاالت التــي يكــون فيهــا هنــاك اتفــاق عمــل 

خطــي هــو إلزامــي.

وهذا ينطبق بشكل خاص على الحاالت التالية: 
• الدخــول فــي اتفــاق العمــل فــي مناطــق ذات طبيعــة جغرافيــة وشــروط جيولوجيــة التــي تحــدث فيهــا 

زيــادة الخطــر الصحــي 
• الدخول في عقد عمل 

• إذا أصر العامل على إبرام اتفاق عمل خطي 
• إبرام اتفاق مع قاصر 

• توظيف/طلب عمل لعمال 
وفــق المــادة 24 مــن قانــون العمــل فــإن اتفــاق العمــل يمكــن أن يكــون: أ( بــال مــدة أي أنــه غيــر محــدد 
المــدة زمنيــا. أو ب( يكــون محــدد المــدة زمنيــا عندمــا عالقــات العمــل ال يمكــن أن تحــدد لفتــرة غيــر 
ــذ عمــل  ــرة تنفي ــرم لفت ــذه. أو ت( يب محــددة مــن الزمــن بســبب طبيعــة العمــل الالحــق أو شــروط تنفي

ــن. معي

ــة محــددة  ــرم فقــط فــي حــاالت معين  لكــن يجــب مالحظــة أن اتفــاق العمــل ثابــت المــدة يمكــن أن يب
ــا مثــاًل عندمــا تكــون عالقــات العمــل غيــر مبينــة لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن بمعرفــة طبيعــة  قانوني

ــن. ــح العاملي ــذه أو مصال العمــل أو شــروط تنفي

6-2 عقد العمل 
إن نموذجــا خاصــا مــن اتفــاق العمــل هــو عقــد العمــل. وأحــكام عقــد العمــل يمكــن أن توضــح صالحيــة 
وحقــوق وواجبــات ومســؤوليات الفريقيــن )بمــا فيهــا الماليــة( والمزايــا وشــروط العامليــن، إنهــاء العقــد 
ــد  ــن فــي عق ــن الفريقي ــاق بي ــاء يمكــن أن توضــع باالتف ــد. وشــروط اإللغ ــاء للعق وشــروط اإلنهاء/اإللغ

العمــل. 

إن شــكل عقــد العمــل محــددة بالقانــون والفقــرة 4 مــن المــادة 65 مــن القانــون التجــاري األوكرانــي ينــص 
علــى أن عقــد العمــل يجــب أن يبــرم مــع رئيــس الشــركة. 

إن عقــد العمــل يمكــن أال يبــرم مــع رئيــس الشــركة للمكتــب التمثيلــي لشــركة أجنبيــة فــي أوكرانيــا 
والفقــرة 4 مــن المــادة 65 مــن القانــون التجــاري فــي أوكرانيــا تنــص علــى وجــود خيــار إبــرام عقــد العمــل 
بيــن رئيــس الشــركة أي الهيئــة القانونيــة، ونظــرا ألن المكتــب التمثيلــي لشــركة أجنبيــة فــي أوكرانيــا ليــس 

هيئــة قانونيــة فــإن رئيــس التمثيــل يحــق لــه فقــط إبــرام اتفــاق عمــل خطــي. 

عقــد العمــل أساســا هــو اتفــاق بيــن موظف/عامــل مؤهــل بشــكل عالــي ومؤسســة التــي ســينفذ 
لهــا عمــال مهمــا علــى مســتوى عالــي ويحقــق نتائــج خاصــة معينــة مهمــة بالنســبة للمؤسســة بينمــا 

المؤسســة تتعهــد باالتفــاق علــى شــروط معينــة للتعويــض والصالحيــات وشــروط العمــل ..الــخ.

6-3 العقد الجماعي 
العقــود الجماعيــة ســتكون ملزمــة إلبرامهــا بيــن أي شــركة بغــض النظــر عــن شــكل الملكيــة، والتــي 
رب العمــل يســـتأجر العمــال ويكــون لهــا وضعيــة هيئــة قانونيــة، ومثــل هــذا العقــد الجماعــي ســيخضع 
لتســجيل لــدى ســلطات الدولــة، والعقــد الجماعــي ســيبرم بيــن رب العمــل وأحــد منظمــات االتحــادات 
التجاريــة )أو منظمــات أخــرى مفوضــة مــن قبــل العمــال مجتمعيــن( أو فــي حــال عــدم توفــر ذلــك مــن 

قبــل الممثليــن المنتخبيــن مــن قبــل العمــال مجتمعيــن. 

إن العقــد الجماعــي ســيبرم ويعتبــر نافــًذا مــن تاريــخ توقيعــه مــن قبــل الفريقيــن أو مــن تاريــخ المحــدد 
فيــه، والفريقــان ســيحددان بشــكل مســتقل مــدة العقــد ويأخــذان بالحســبان تفاصيــل الشــركة المعينــة، 
ومــن الجديــر بالذكــر أنــه عنــد إنهــاء العقــد الجماعــي فإنــه سيســتمر بكونــه صالحــا حتــى يبــرم الفريقــان 

عقــدا جماعيــا جديــدا أو يراجعــان العقــد الســابق. 

التغيــرات فــي اإلنتــاج  المشــتركة للفريقيــن بشــكل خــاص  المســؤوليات  الجماعــي ســيحدد  العقــد 
ومؤسســة العمــل وقيــاس العمــل وتعويــض العمــل وتحديــد األشــكال النظــام ومبالــغ الرواتــب واألنــواع 
األخــرى مــن مدفوعــات العمــل، ومشــاركة العمــال بشــكل جماعــي فــي الصياغــة والتخصيــص واســتخدام 
األربــاح المجنيــة مــن قبــل الشــركة والجــدول الزمني للعمل وســاعات االســتراحة وشــروط وحمايــة العمال 

وضمــان الســكن والخدمــات الثقافيــة والطبيــة وتحســين التنظيــم الصحــي واســتراحة العامليــن ..الــخ. 
العقــد الجماعــي يمكــن أن يتضمــن أحكامــا أخــرى أيضــا ويجــب أن يتذكــر المــرء أن أحــكام العقــد الجماعــي 

التــي تهــدر حقــوق العامليــن مقارنــة مــع تشــريعات العمــل المعمــول بهــا تكــون باطلــة والغيــة.

6-4 فترة التجريب 
عنــد إبــرام اتفــاق عمــل فــإن الفريقيــن يوافقــان علــى فتــرة تجريــب ألغــراض التحقــق مــن مهــارة العامــل 
للعمــل المســند إليــه وهــذه الفتــرة تســمى فتــرة التجريــب وتحــدد فــي التعليمــات )األوامــر( حــول العمــل، 
وإذا رفــض العامــل الخضــوع لفتــرة تجريــب فــإن االتفــاق ال يعتبــر مبرمــًا خــالل فتــرة التجريــب فــإن 
العامليــن ســيحكمهم تشــريعات العمــل، وهــذا يعنــي أنــه مــن ناحيــة العامــل مطلــوب منــه أن ينفــذ كل 



مهــام العمــل الموكلــة إليــه بموجــب القانــون واتفــاق العمــل، ومــن ناحيــة أخــرى التجريــب ال يفــرض أي 
قيــود علــى حقــوق العمــل بمــا فيهــا الرواتــب أيضــا.

فتــرة التجريــب عنــد العمــل يجــب أال تتجــاوز ثالثــة أشــهر، وفــي حــاالت معينــة يتفــق عليهــا مــع الهيئــة ذات 
ــة يمكــن أن تكــون ســتة أشــهر، وإذا غــاب العامــل عــن العمــل  العالقــة لمنظمــة االتحــاد التجاري/النقاب
خــالل فتــرة التجريــب بســبب عجــز مؤقــت أو ألســباب مبــررة فــإن فتــرة التجريــب يمكــن أن تمــدد بعــدد 

األيــام التــي غابهــا العامــل. 

إذا انتهــت فتــرة التجريــب واســتمر العامــل فــي العمــل فإنــه يعتبــر قــد اجتــاز فتــرة التجريــب بنجــاح واإلنهــاء 
التالــي التفــاق العمــل يكــون مســموًحا فقــط بنــاء علــى أســباب وأســس مشــتركة، وإذا حــدث خــالل فتــرة 
التجريــب إخــالل مــن قبــل العامــل فــي العمــل الــذي وظــف مــن أجلــه فــإن رب العمــل يحــق لــه أن ينهــي 

اتفــاق العمــل. 

6-5 ساعات العمل 
ســاعات العمــل العاديــة للعامليــن ال يمكــن أن تتجــاوز 40 ســاعة باألســبوع، وهــذه هــي الحالــة لســاعات 
ــن، ومــن أجــل العمــال بعمــر 16  ــة مــن العاملي ــواع معين ــرات المحــددة ألن العمــل يجــب أال تتجــاوز الفت
علــى 18 عــام المســتخدمين فــي أعمــال ذات شــروط عمــل خطــرة فــإن ســاعات العمــل يجــب أال تتجــاوز 

36 ســاعة باألســبوع. 

تكــون أيــام العمــل خمســة أيــام باألســبوع مــع يوميــن عطلــة للعمــال كقاعــدة، وفــي حــاالت اســتثنائية 
حيــث يكــون خمســة أيــام عمــل باألســبوع غيــر عملــي فــإن األســبوع يتكــون مــن ســتة أيــام عمــل مــع يــوم 
ــل رب العمــل  ــة المفوضــة مــن قب ــل رب العمــل أو الهيئ ــرة أســبوع العمــل ســتحدد مــن قب ــة وفت عطل

حســبما يتــم االتفــاق عليــه مــع الهيئــة المنتخبــة لمنظمــة اتحــاد التجــارة أو النقابــة.  

قاعــدة إن العمــل اإلضافــي غيــر مســموح، والمالــك أو الهيئــة المفوضــة مــن قبــل المالــك يمكــن أن 
يســتخدم العمــل اإلضافــي فقــط فــي حــاالت اســتثنائية مثــل حــال الضــرورة إلتمــام العمــل الــذي تــم 
البــدء بــه المســتحق األداء للوصــول نتيجــة للظــروف غيــر المتوقعــة أو التأخيــر بســبب عــارض ناتــج عــن 

شــروط اإلنتــاج التــي ال يمكــن إتمامهــا ضمــن ســاعات العمــل العاديــة. 

6-6 تعويض/أجر العمل/العامل 
إن التعويــض الــذي ســيدفعه المالــك أو الهيئــة المفوضــة مــن قبــل المالــك للعامــل لقــاء العمــل المنجــز 
يحــدد مــن قبــل الفريقيــن فــي اتفــاق العمــل والتعويض/األجــر يمكــن أال يكــون أخفــض مــن الحــد األدنــى 
لألجــور، ومــن الجديــر بالمالحظــة أن الحــد األدنــى لألجــور المحــدد بمبلــغ األجــر للعمــل البســيط غيــر 

المؤهــل. 

 الرواتــب فــي أوكرانيــا تدفــع بالعملــة األوكرانيــة، وبالنســبة لدفــع الرواتــب أو العــالوات للعامليــن األجانب 
الذيــن يبرمــون اتفاقــات عمــل فــإن مثــل هــذا الدفــع يمكــن أيضــا أن يتــم بالعملــة الصعبــة. 

األجــور ســتدفع للعامــل بانتظــام فــي أيــام العمــل خــالل الفتــرة المحــددة فــي العقــد الجماعــي أو العمــل 
االســمي لــرب العمــل علــى األقــل مرتيــن بالشــهر وال يزيــد علــى فتــرة 16 يــوم تقويمــي، وإذا اتفــق الدفــع 

مــع يــوم عطلــة أو اســتراحة أو يــوم ليــس يــوم عمــل فــإن األجــور ســتدفع مســبقا/مقدما.

6-7 اإلجازة 
يحــق للعامليــن أن يأخــذوا إجــازة، وفــي هــذه الحالــة فــإن العامليــن ســيعطون إجــازة ســنوية وإضافيــة، 
واإلجــازة الســنوية ســتعطى للعامليــن لفتــرة علــى األقــل 24 يــوم تقويمــي لــكل ســنة عمــل، واإلجــازة 

ظــروف  فــي  للعامليــن  ســتعطى  اإلضافيــة 
اإلصابــة والحــاالت الشــديدة لظــروف العمــل 
مــن أجــل الطبيعــة الخاصــة للعمــل فــي حــاالت 
معينــة أخــرى، والتشــريع األوكرانــي أيضــا ينــص 
غيــر  األيــام  كل  عــن  العمــال  تعويــض  علــى 
الســنوية، وأيضــا  إجازاتهــم  المســتخدمة مــن 
ــن  ــك بالنســبة للعاملي ــة وذل اإلجــازات اإلضافي

الذيــن لديهــم أطفــال. 

6-8 إنهاء عالقات العمل 
إن القضيــة المهمــة فــي عالقــات العمــل هــي 
إجــراءات الصــرف التــي تتضمــن العديــد مــن 
األســس )األســباب( مثــل انتهــاء المــدة الزمنيــة 
التفــاق العمــل أو إذن العمــل أو اإلنهــاء المبكــر 
التفــاق العمــل علــى أســس واردة فــي التشــريع 
األوكرانــي بنــاء علــى مبــادرة العامــل و/أو رب 

عملــه. 

إن إجــراءات إنهــاء اتفــاق العمــل بنــاء علــى مبادرة 
ــر محــددة أو محــددة مــن الزمــن،  ــرة غي مــن العامــل تعتمــد علــى فيمــا إذا كان االتفــاق المبــرم هــو لفت
والعامــل ســيحق لــه أن ينهــي اتفــاق العمــل المبــرم لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن بإرســال تبليــغ للمالــك 

قبــل أســبوعين أو للهيئــة المفوضــة مــن المالــك خطيــا.   
فــي حــال كــون كتــاب العامــل باالســتقالة نتــج عــن اســتحالة االســتمرار بالعمــل )االنتقــال إلــى مــكان جديــد 
للســكن، تحويــل زوجــة العامــل إلــى عمــل غيــر محلــي، الدخــول فــي مؤسســة تعليميــة، اســتحالة العيــش 

فــي مــكان العمــل بســبب صحــي، الحمــل، رعايــة األوالد حتــى الوصــول إلــى عمــر 14 ســنة أو وجــود ولــد 
مقعــد، رعايــة فــرد مريــض مــن العائلــة وفــق الــرأي الطبــي أو شــخص مصــاب بإعاقــة مــن المجموعــة 1، 
التقاعــد، الوظيفــة المنافســة، وأيضــا ألســباب مبــررة أخــرى( فــإن المالــك أو الهيئــة المفوضــة مــن قبلــه 

ســتنهي اتفــاق العمــل خــالل الفتــرة المطلوبــة مــن قبــل العامــل.   

إن اتفــاق العمــل محــدد المــدة يخضــع إلنهــاء مبكــر بنــاء علــى طلــب العامــل فــي حــال مرضــه أو عجــزه 
الــذي يمنعــه مــن أداء عملــه، ومخالفــة تشــريعات العمــل، ومخالفــة االتفــاق الجماعــي أو اتفــاق العمــل 
ــاق  ــاء اتف ــل إنه ــاالت واردة مــن أج ــه، وفــي ح ــة المفوضــة مــن قبل ــك أو الهيئ ــل المال ــد( مــن قب )العق

العمــل المبــرم لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن بنــاء علــى طلــب العامــل. 
ــك( فــإن تشــريع العمــل فــي  ــة صاحــب العمــل )المال ــى رغب ــاء عل أمــا بالنســبة للصــرف مــن العمــل بن

ــدد مــن األســباب لهــذا وبشــكل خــاص:  ــا تحــدد ع أوكراني
• التغيــرات فــي اإلنتــاج وتنظيــم العمــل التــي تتضمــن حــل الشــركة/تصفيتها وإعــادة التنظيــم واإلفــالس 

أو تحويــل الشــركة وتخفيــض عــدد العامليــن أو طاقــم العامليــن. 
• عــدم التوافــق الظاهــر للعامليــن مــع الوظيفــة أو مــع العمــل المنجــز )المؤهــالت غيــر الكافيــة أو الحالــة 

الصحيــة التــي تمنــع العامــل مــن االســتمرار فــي العمــل( 
• الغيــاب عــن العمــل )بمــا فيــه الغيــاب عــن العمــل لفتــرة أكثــر مــن 3 ســاعات خــالل يــوم العمــل( بــدون 

أســباب وجيهــة 
• إظهار تناول العامل للكحول، المخدرات أو المواد السامة األخرى 

• االختالس في العمل )بما فيها الهدر أو العبث( بأمالك المالك 
• األعمــال المدانــة لمديــر الشــركة )التــي تــؤدي إلــى دفــع الراتــب فــي الوقــت غيــر الصحيــح أو بمبالــغ أقــل 

مــن الحــد األدنــى لألجــور المبينــة فــي التشــريعات( 
• إعادة تكوين العمل للعامل الذي كان ينجزه سابقا 

إن صــرف العامــل بنــاء علــى طــاب المالــك أو الهيئــة المفوضــة مــن قبلــه لــن يكــون مســموحا ضمــن 
الفتــرة التــي يعانــي بهــا العامــل مــن إعاقــة مؤقتــة )مــا عــدا الصــرف فــي حــال الغيــاب عــن العمــل ألكثــر 
مــن أربعــة أشــهر متتاليــة نتيجــة للعجــز المؤقــت( وأيضــا خــالل فتــرة بقائــه فــي إجــازة ولكــن هــذه القاعــدة 

ال تطبــق فــي حــاالت تصفيــة الشــركة. 

6-9 توظيف العمال األجانب 
ــا، والحصــول  ــه الحصــول علــى إذن عمــل فــي أوكراني ــا لعامــل أجنبــي فــإن علي ــدء العمــل فــي أوكراني لب
علــى إذن العمــل مطلــوب أيضــا للعامليــن فــي الشــركات األجنبيــة التــي ترســل إلــى أوكرانيــا لتنفيــذ عمــل 

معيــن أو تقديــم خدمــات بموجــب عقــود مــع الشــركات األوكرانيــة.

الشــركة )رب العمــل( ســيتقدم للحصــول علــى إذن العمــل لصالــح العامــل األجنبــي، وعنــد تأســيس 
الشــركة فــي أوكرانيــا فــإن المواطــن األوكرانــي يمكــن أن يعيــن كمديــر ويتبــع فقــط تســجيل الشــركة لــدى 

الســجل الحكومــي والحصــول علــى إذن عمــل لعالقــة العمــل بيــن مثــل هــذه الشــركة والعامــل األجنبــي 
يمكــن أن يحــدث. وإن إذن العمــل يكــون صالــح للفتــرة المحــددة فــي اتفــاق العمــل )العقــد(، ولكــن ليــس 
ألكثــر مــن ســنة، وإذن العمــل يمكــن أن يمــدد بنــاء علــى طلــب رب العمــل الــذي يتقــدم لمركــز العمــل 
المعيــن بطلــب تصريــح صورتيــن وشــهادة ســجل عدلــي غيــر محكــوم علــى األقــل خــالل 20 يومــا قبــل 

انتهــاء اإلذن. 

إن رســم إذن العمــل يبلــغ أربعــة رواتــب فــي الحــد األدنــى، واآلن يســاوي هــذا المبلــغUAH 12800  )تقريبــا 
ــي ورب العمــل )الشــركة(  ــى إذن العمــل فــن المواطــن األجنب ــد الحصــول عل 4850 دوالر أمريكــي(، وبع
ســيبرمان اتفــاق العمــل )العقــد( ويقدمــان نســخة مصدقــة منــه إلــى مركــز العمــل خــالل 7 أيــام عمــل 

مــن تاريــخ االتفــاق )العقــد(.   
األجانب سيكون لهم ميزة في الحصول على إذن العمل إذا: 

• تقدمــوا بطلــب وظيفــة تتضمــن تكويــن حقــوق ملكيــة والحقــوق المرتبطــة بها مثل النوعية األساســية 
للعمــل، والنســخ المصدقــة مــن الوثائــق التــي تحــدد موضــوع حقــوق الملكيــة و/أو الحقــوق المرتبطــة 

بهــا لصاحــب الفكــرة، وقديــم وثيقــة مصدقــة بأنــه ســيتم تقديــم حقــوق الملكيــة الحقــا 
• كان مطلوبــا مــن قبــل رب عمــل أوكرانــي للقيــام بعمــل معيــن علــى أســاس اتفاقيــات )عقــود( مبرمــة 
ــن بموجــب  ــب العاملي ــن األجان ــة شــريطة أن عــدد العاملي ــة والشــركات األجنبي ــن الشــركات األوكراني بي
هــذه االتفاقــات )العقــود( لــن يتجــاوز نصــف العــدد الكلــي مــن العامليــن، وإن نســخة االتفــاق )العقــد( 
المبــرم بيــن الشــركات المحليــة واألجنبيــة يجــب أن تقــدم التــي تبيــن توظيــف األجانــب المرســلين مــن 

قبــل الشــركة األجنبيــة إلــى أوكرانيــا لتنفيــذ عمــل معيــن. 
• ينتمــون لنــوع مــن التخصصــات بيــن الشــركات )أفــراد يعملــون بشــركة أجنبيــة ومفرزيــن بشــكل مؤقــت 
ــي للعمــل فــي  ــة بنقــل أجنب ــا( والقــرار للشــركة األجنبي لممارســة نشــاط اقتصــادي فــي أراضــي أوكراني
ــل مــن أجــل العمــل فــي  ــي والشــركة للتحوي ــن الشــخص األجنب ــرم بي ــا ونســخة مــن العقــد المب أوكراني

أوكرانيــا مــع تحديــد مــدة العمــل فــي أوكرانيــا يجــب أن يقــدم أيضــا. 



7- قضايا الهجرة
إن األنظمــة األساســية التــي تحكــم الهجــرة إلــى أوكرانيــا واردة فــي دســتور أوكرانيــا وقانــون الهجــرة 

األوكرانــي.

7-1 الهجرة إلى أوكرانيا
وفــق تعريــف الهجــرة القانونــي فــإن هــذا يعنــي دخــول مواطنيــن أجانــب وأشــخاص بــدون جنســية إلــى 
أوكرانيــا مــن أجــل اإلقامــة الدائمــة مــن أجــل الهجــرة إلــى أوكرانيــا فــإن المواطنيــن األجانــب يجــب أن 

ــن.  ــن مــن المهاجري ــوع معي ــى إذن للهجــرة شــريطة أن يكــون ن ــوا عل يحصل

المهاجريــن إلــى أوكرانيــا يقســمون علــى نوعيــن المجموعــة األولــى تشــمل األفــراد ضمــن حصــص 
الهجــرة الموضوعــة مــن قبــل رئاســة الــوزراء فــي أوكرانيــا، وهــؤالء يشــملون: 

• العلماء والفنانون الذين تقتضي مصلحة أوكرانيا هجرتهم إليها 
• األخصائيون ذوي المهارات العالية والعاملين الذين عليهم طلب كبير في االقتصاد األوكراني 

• المواطنيــن األجانــب الذيــن يقومــون باســتثمارات فــي اقتصــاد أوكرانيــا يبلــغ علــى األقــل 100,000 دوالر 
أمريكــي بالعملــة الصعبة 

• األفراد الذي لديهم أخوات شقيقات، أخوة أشقاء، أجداد أو أحفاد هم مواطنون في أوكرانيا 

• المواطنين األجانب الذين كانوا سابقين مواطنين في أوكرانيا 
• اآلباء واألزواج للمهاجرين وأوالدهم تحت العمر القانوني 

• المواطنيــن األجانــب الذيــن بقــوا بشــكل دائــم فــي أرضــاي أوكرانيــا لفتــرة خمــس ســنوات مــن تاريــخ 
منحهــم وضعيــة اللجــوء فــي أوكرانيــا وآبائهــم وأزواجهــم وأطفالهــم تحــت العمــر القانونــي الذيــن بقــوا 

معهــم   
ــخ منحهــم  ــا مــدة ثــالث ســنوات مــن تاري ــم فــي أوكراني ــن بقــوا بشــكل دائ ــب الذي ــن األجان • المواطني

ــون مــن االتجــار بالبشــر  ــن يعان ــة الشــخصية والذي صفــة الحال
إن المجموعة الثانية تشمل األفراد الذين يحصلون على إذن هجرة من حصة الهجرة: 

ــر مــن ســنتين وهــو  ــه ألكث ــزوج من ــد ت ــزوج األول ق ــذي كان ال ــي ال ــزوج الثان ــن، إذا كان ال ــد الزوجي • أح
مواطــن أوكرانــي واألطفــال واآلبــاء مواطنيــن فــي أوكرانيــا 

• مواطنين أجانب هم حائزين أو ممنوحين المواطنة األوكرانية أو قيد الحصول عليها 
• أفراد الذين لديهم الحق للتقدم بطلب المواطنة األوكرانية بسبب األصل المرتبط بالبلد 

• المواطنين األجانب الذين هجرتهم توافق المصالح القومية ألوكرانيا 
إن قائمــة األســس للســماح بالهجــرة إلــى أوكرانيــا ال تعطــي الحــق بالهجــرة إلــى أوكرانيــا والــذي يتضمــن 

ملكيــة عقــارات فــي البلــد،  وال تعطــي الحــق لهــذا الســبب بالهجــرة إلــى أوكرانيــا. 

7-2 الحصول على إذن الهجرة 
إذا كان هنــاك أســس للهجــرة إلــى أوكرانيــا فــإن المواطــن األجنبــي ســيتقدم بقائمــة كاملــة بالوثائــق 

ــة:  التالي
• طلب للحصول على إذن الهجرة 

ــارج  ــم خ ــم بشــكل دائ ــة )إذا كان الشــخص مقي ــات األوكراني ــى الســفارات والقنصلي ــب ســيوجه إل الطل
أوكرانيــا( أو للمكتــب المحلــي لخدمــة الهجــرة الحكوميــة )إذا كان الشــخص مقيمــا وذلــك فــي مــكان 
إقامتــه(، وإن أفضــل خيــار هــو التقــدم لطلــب إذن الهجــرة فــي البلــد ألنــه يســتغرق وقتــا أقــل، والطلــب 
يجــب أن يقــدم شــخصيا مــن قبــل المهاجريــن بالرغــم مــن أنــه فــي بعــض الحــاالت يمكــن تقديمــه مــن 

قبــل طــرف ثالــث علــى أســاس وجــود وكالــة. 
• ثالثة صور شخصية )3.5 × 4.5 سم( 

• نسخة من الهوية الشخصية مع خاتم جواز السفر للعبور من الحدود األوكرانية 
• وثيقة عن مكان اإلقامة لصاحب الطلب 

• معلومات عن عائلة صاحب الطلب 
• بيانا عن األمراض المزمنة لصاحب الطلب 

• وصل دفع الرسوم الحكومية أو الرسوم القنصلية 
كل الوثائــق الصــادرة عــن الســلطات للدولــة األجنبيــة يجــب أن تترجــم إلــى األوكرانيــة وأيضــا يجــب تصديق 

هــذه الوثائــق أو اعتمادها.

إن فتــرة دراســة طلــب إلصــدار إذن الهجــرة لــن يتجــاوز ســنة مــن تاريــخ تقديمــه، وبالنتيجــة فــإن مكتــب 
خدمــة الهجــرة فــي أوكرانيــا عــادة يــدرس الطلــب خــالل 3-6 أشــهر. 

7-3 فيزا الدخول إلى أوكرانيا 
الفيــزا مــن أجــل المواطنيــن األجانــب تعتمــد علــى الفتــرة التــي ينــوي بهــا الشــخص اإلقامــة أو البقــاء فــي 

أوكرانيــا وتوفــر الوثائــق المطلوبــة.
الفيزا للدخول إلى أوكرانيا تقسم إلى: 

• فيزا ترانزيت )عبور( نوع B  للبقاء فترة أقل من 5 أيام.
• فيــزا قصيــرة األمــد نــوع C  إذا كانــت فتــرة إقامــة المواطــن األجنبــي فــي أوكرانيــا ال تتجــاوز 90 يومــا أو 

180 يومــا مــن تاريــخ أول دخــول .
• فيــزا طويلــة األمــد نــوع D  تصــدر للدخــول إلــى أوكرانيــا بهــدف إجــراء معاملــة وثائــق تعطــي الحــق فــي 

اإلقامــة فــي أوكرانيــا لفتــرة تتجــاوز 90 يومــا .
ســتصدر الفيــزا خــالل 15 يــوم تقويمــي مــن تاريــخ اســتالم طلــب الفيــزا والوثائــق المطلوبــة للفيــزا وهــذه 

الفتــرة لــن تتجــاوز 30 يومــا تقويميــا إذا كان هنــاك حاجــة للتحقــق مــن الوثائــق المقدمــة. 

7-4 إذن اإلقامة الدائم
ــال جنســية باإلقامــة الدائمــة  ــي أو شــخص ب ــم هــو وثيقــة تؤكــد الحــق لمواطــن أجنب إذن اإلقامــة الدائ

ــا.  فــي أوكراني
ــا هــي أن المواطــن  ــب، وإحــدى المزاي ــرة لألجان ــد كبي ــة الدائمــة يعطــي فوائ ــى إذن اإلقام الحصــول عل
األجنبــي يمكــن أن يدخــل بحريــة ألوكرانيــا فــي أي وقــت بــدون فيــزا وليــس هنــاك حاجــة للحصــول علــى 

ــا.  ــوا موظفيــن رســميا فــي أوكراني إذن عمــل للمواطنيــن األجانــب شــريطة أن يكون

ــر محــدودة، وللحصــول علــى إذن إقامــة دائمــة فــإن  ــا هــي غي ــة اإلقامــة الدائمــة فــي أوكراني إن صالحي
المواطــن األجنبــي ســيتقدم بطلــب إلــى الســلطات الداخليــة فــي مكتــب الهجــرة الحكومــي فــي أوكرانيــا 

فــي مــكان إقامــة الشــخص مــع طلــب لمنحــه إذن اإلقامــة الدائمــة والطلــب يجــب أن يرفــق بـــ: 
• جــواز ســفر أصلــي للمواطــن األجنبــي، ونســخة مــن الصفحــات التــي تحتــوي البيانــات الشــخصية 

والفيــزا وخاتــم عبــور الحــدود األوكرانيــة 
• ترجمة محلفة ومصدقة لصفحة جواز السفر ذات المعلومات الشخصية 

• نسخة مصدقة من القرار الصادر لمنح إذن الهجرة 
• وثائق حول توفر السكن في أوكرانيا حيث الشخص يحق له التسجيل. 

ــق فــإن التســجيل ســيتم بموافقــة المالــك/ ــل هــذه الوثائ ــه فــي حــال عــدم توفــر مث يجــب مالحظــة أن
ــه مــن أجــل تســجيل اإلقامــة. ــن للســكن، المؤجــر وأفــراد عائلت المالكي

• إيصال بدفع الرسوم الحكومية 
• إيصال بدفع الخدمات المقدمة من قبل مكتب خدمة الهجرة الحكومي في أوكرانيا 

• أربعــة صــور شــخصية )3.5 × 4.5 ســم( )ورق ناشــف( ونســخة مــن شــهادة التعريــف وفــق الرقــم الصــادر 
عــن الســلطات الضريبيــة )إن وجــد(. 

والتقديــم الناجــح للوثائــق ســابقة الذكــر إلــى الهيئــة الداخليــة لخدمــة الهجــرة الحكوميــة ســيصدر شــهادة 
أصليــة لإلقامــة الدائمــة لصاحــب الطلــب )المواطــن األجنبــي( خــالل أســبوع واحــد بعــد اســتالم الطلــب. 
والعالمــة الفارقــة ســتكون أيضــا ختــم آخــر صفحــة فارغــة مــن جــواز ســفر المهاجــر التــي تبيــن توفــر إذن 

اإلقامــة الدائمــة فــي أوكرانيــا.   

7-5 إذن اإلقامة المؤقتة في أوكرانيا 
إن إذن اإلقامــة المؤقتــة فــي أوكرانيــا يطابــق الحــق القانونــي لألجنبــي مــن أجــل اإلقامــة المؤقتــة فــي 

أوكرانيــا شــريطة تحقــق شــروط معينــة.

وفــق التشــريعات األوكرانيــة فــإن الشــخص الــذي وصــل إلــى البــالد ألحــد األغــراض الــواردة أدنــاه ســيحق 
لــه التقــدم بتســجيل إلذن اإلقامــة المؤقتــة فــي أوكرانيــا: 

• العمل في أوكرانيا 
• لم شمل العائلة بالنسبة لألشخاص المواطنين في أوكرانيا 

• لم شمل العائلة بالنسبة لألشخاص الذين هم الذين لديهم إذن إقامة مؤقتة في أوكرانيا 



• تنفيذ مشروع مساعدة فنية دولية 
• العمــل فــي منظمــة دينيــة )التبشــير بالمعتقــدات الدينيــة ن تنفيــذ طقــوس دينيــة أو نشــاطات روحيــة 

أخــرى( 
• العمل في مكاتب التمثيل للمنظمات األجنبية والشركات أو المصارف 

• العمل الثقافي والتعليمي والعلمي والتطوع 
• العمل كمراسل أو ممثل لوسائل إعالم أجنبية 

• التعليم والتدريب 

المواطن األجنبي سيتقدم إلى خدمة الهجرة الحكومية في أوكرانيا بالوثائق التالية: 
• نموذج طلب للتسجيل للحصول على إذن اإلقامة المؤقت في أوكرانيا .

ــوع D ونســخ مــن صفحــات جــواز الســفر التــي  ــزا ن ــة شــخصية تتضمــن في • جــواز ســفر أو وثيقــة هوي
ــة لصفحــة جــواز الســفر ذات  ــى األوكراني ــزا مــع ترجمــة محلفــة إل ــوي المعلومــات الشــخصية والفي تحت

المعلومــات الشــخصية .
• طلب للطرف المستلم .

• بوليصة تأمين صحي سارية المفعول .
• شهادة سجل عدلي غير محكوم .
• 4 صور شخصية 3.5 ×4.5 سم .

• نسخة من رقم التعريف )إن وجد( معتمد بتوقيع حامله .
• إيصــال دفــع الرســوم الحكوميــة إلذن اإلقامــة المؤقــت ورســم الخدمــات المقدمــة مــن قبــل مكتــب 

خدمــة الهجــرة الحكومــي فــي أوكرانيــا .
• أي وثائق إضافية التي تتعلق باألهداف )الغرض( من القدوم إلى أوكرانيا حسب الحال من أجل:

- العمل – إذن عمل لألجانب )إذن عمل( وصورة عنه 
ــة التســجيل لمشــروع  ــة – نســخة مــن بطاق ــة الدولي ــذ مشــاريع المســاعدة الفني - المشــاركة فــي تنفي

المســاعدة الفنيــة الدوليــة صــادرة عــن وزارة التنميــة االقتصاديــة والتجــارة فــي أوكرانيــا .
- التبشــير بالمعتقــدات الدينيــة وتنفيــذ طقوس/شــعائر دينيــة أو نشــاطات روحيــة أخــرى - دعــوة مــن قبــل 
منظمــة دينيــة وموافقــة الهيئــة الحكوميــة التــي ســجلت المنظمــة الدينيــة المعنيــة مــن أجــل إصــدار إذن 

إقامــة مؤقتــة للمواطــن األجنبــي .
- المشــاركة فــي نشــاطات الفــروع، مكاتــب التمثيــل والوحــدات اإلنشــائية األخــرى للمنظمــات العامــة 
ــة وصــورة مــن شــهادة التســجيل  ــا – نســخة أصلي ــة المســجلة فــي أوكراني ــدان األجنبي ــة( للبل )الحكومي

ــا . ــة فــي أوكراني ــدان األجنبي ــة( للبل للوحــدة اإلنشــائية للمنظمــات العامــة )الحكومي
- العمــل فــي مكاتــب التمثيــل للمنظمــات األجنبيــة وشــركات أو مصــارف مســجلة فــي أوكرانيــا – نســخة 

أصليــة وصــورة مــن اعتمــاد الفــرع أو مكتــب التمثيــل .
- العمــل كمراســل أو ممثــل لوســيلة إعــالم أجنبيــة – تقــدم للجنــة الحكوميــة لإلذاعــة والتلفزيــون 
األوكرانــي المتعلــق بتســجيل إذن اإلقامــة المؤقتــة لألجانــب أو األشــخاص بــدون جنســية فــي أوكرانيــا .

8- العقارات
ــر  ــة الخاصــة لألمــالك غي ــادئ األساســية لحقــوق تملــك العقــارات مثــل ضمــان حقــوق الملكي إن المب
المنقولــة وعــدم انتهــاك حقــوق الملكيــة الخاصــة معرفــة فــي دســتور أوكرانيــا. وإن العمليــات علــى 
العقــارات والنواحــي األخــرى المتعلقــة باألمــالك منتظمــة ضمــن أمــور أخــرى فــي القانــون المدنــي 
األوكرانــي، وإن قانــون األراضــي األوكرانــي »حــول التســجيل الحكومــي لحقــوق ملكيــة العقــارات وأعبائها« 

ــر األرض«. ــي »حــول تأجي ــون األوكران ــي »حــول الرهــن« والقان ــون األوكران والقان

8-1 مفهوم العقارات 
ــة( بأنهــا قطــع األرض والمنشــآت  ــر المنقول ــي يعــرف العقــار )األمــالك غي ــي األوكران ــون المدن إن القان
الواقعــة عليهــا، الــذي ال يمكــن أن تنقــل بــدون إزالــة قيمتهــا وتغييــر اســتخدامها المســتهدف، وعمليــا 
ــع المفــرق  ــة وبي ــة تشــمل التجاري ــة، والعقــارات التجاري ــة تقســم إلــى عقــارات ســكنية وتجاري فــإن األبني

ــر بأنهــا عقــارات ســكنية.  ــة الســكنية والمســاكن تعتب ــة المكاتــب، واألبني والمســتودعات وأمكن

إن الشــركة كمجمــع ملكيــة فــردي أيضــا تعتبــر عقــار بالداللــة القانونيــة، وهــي تشــمل كل أنــواع الملكيــة 
األوليــة  والمــواد  والبضائــع  والتجهيــزات  واألبنيــة  األرض  فيهــا  بمــا  نشــاطاتها،  أجــل  مــن  المــرادة 
والمنتجــات والمطالبــات والديــون وحقــوق الملكيــة التجاريــة والعالمــات األخــرى والحقــوق األخــرى. 
ومــن حيــث التنظيــم القانونــي فــإن قطــع األرض واألبنيــة أيضــا ســيولى لهــا اهتمــام خــاص وهــي تخضــع 

إلجــراءات تســجيل خاصة .

8-2 حيازة العقارات 
إن العقــارات فــي أوكرانيــا كقاعــدة يمكــن بســهولة شــراؤها وبيعهــا وإن قيــودا معينــة تطبــق علــى األفــراد 
األجانــب والهيئــات القانونيــة مثــل شــراء قطــع األرض الزراعيــة، وباإلضافــة لذلــك هنــاك مالمــح خاصــة 

عنــد شــراء أراضــي الحكومــة والملكيــة البلديــة .

إن الشــيء المميــز فــي القانــون األوكرانــي حــول العقــارات هــو أن البنــاء كملكيــة بالنســبة لــألرض يكــون 
ذو أهميــة بــارزة، وبهــذا الشــكل فــإن القانــون المدنــي األوكرانــي وقانــون األرض األوكرانــي ينــص علــى 

أن المشــتري يكتســب حــق الملكيــة لــألرض عندمــا يوجــد عليهــا بناء/يقيــم عليهــا. 

8-2-1 حيازة األبنية 
ــاء الــذي يتألــف مــن إنشــاءات أساســي ومــا فوقهــا  وفــق التشــريعات األوكرانيــة فــإن نظــام إنشــاء البن
ومــا يحيــط بهــا أو يوصــل بيــن األرض أو المنشــآت تحــت األرض المــراد بهــا اإلقامــة أو معيشــة النــاس، 

وضــع التجهيــزات، وتربيــة الحيوانــات والنباتــات، واألشــياء المتعلقــة بالعمــل.

عمليــا إن حــق ملكيــة البنــاء يتــم الحصــول عليــه علــى أســاس العقــد المدنــي أو بواســطة القانــون بموجــب 

شــيوعا  األكثــر  والشــكل  الحكومــي،  القــرار 
ــع. ــاء هــو اتفــاق الشــراء والبي ــة بن ــازة ملكي لحي

إن اتفــاق البيــع والشــراء للبنــاء ســيكون خطيــا 
توقيــع  وقبــل  وتســجيل  لتصديــق  ويخضــع 
أن  المــرء  علــى  فــإن  والشــراء  البيــع  اتفــاق 
يتحقــق مــن مالبســات والقيــود )اإلشــارات( 
الموضوعــة علــى العقــار، وحتــى هــذه النقطــة 
وقبــل تســجيل اتفــاق البيــع والشــراء وتوثيقــه 
للبنــاء فــإن علــى كاتــب العــدل أن يتحقــق مــن 
المعلومــات الــواردة فــي الســجالت العامــة، 
الســجل  فــي  الــواردة  تلــك  وقبــل كل شــيء 
العــام للرهــون، والســجل الموحــد للحجــوزات 
واإلشــارات علــى العقــارات وســجل الحكومــة 

العقاريــة.  لألمــالك 

إن حــق ملكيــة عقــار ســينقل إلــى المشــتري من 
تاريــخ تســجيل اتفــاق البيــع والشــراء، وكاتــب 
العــدل بواســطة الهويــة الشــخصية ســيقوم 

ــع والشــراء العقــاري.  بالتســجيل التفــاق البي

علــى أســاس اتفــاق البيــع والشــراء فــإن كاتــب العــدل أو مســجل الحكومــة ســيدخل المعلومــات حــول 
العقــار فــي الســجل الحكومــي اإللكترونــي لألمــالك العقاريــة والملكيــة العقاريــة ســتعتبر ســجلت عندمــا 

ينشــر القــرار العائــد لذلــك فــي الســجل. 

كمــا الحظنــا فإنــه وفــق التشــريعات األوكرانيــة فــإن البنــاء يعتبــر مرتبــط بقطعــة األرض ووفقــا لقانــون 
األراضــي األوكرانــي فــإن ملكيــة قطعــة األرض ســتحول إلــى المشــتري مــع نقــل ملكيــة البنــاء الواقــع 

علــى قطعــة األرض تلــك. 

ــاء وإذا كان  ــع والشــراء للبن ــى المشــتري ســينص عليهــا اتفــاق البي ــة إل إن حجــم قطعــة األرض المنقول
ــة  ــإن الملكي ــا ف ــة للمشــتري عنده ــة األرض المنقول ــِط حجــم قطع ــم يع ــاء ل ــع والشــراء للبن ــاق البي اتف
ســتنقل إلــى قطعــة األرض عندمــا يقــام البنــاء عليهــا والجــزء مــن قطعــة األرض الــالزم لخدمــة البنــاء، 
وفــي حــال أن البنــاء كانــت قطعــة أرض مقتطعــة خارجيــة وحــاز المشــتري الحــق باســتخدام قطعــة األرض 

حيــث أقيــم البنــاء والجــزء مــن قطعــة األرض مطلــوب مــن أجــل خدمــة البنــاء. 

- التعليــم – وثيقــة تؤكــد الدراســات الفعليــة فــي أوكرانيــا وااللتــزام بالمؤسســة للتبليــغ عــن االســتبعاد 
مــن هــذه المؤسســة .

- لــم شــمل العائلــة لألشــخاص الذيــن هــم مواطنيــن أوكرانييــن أو المتزوجيــن مــن مواطنيــن أوكرانييــن 
بينمــا هــم باقيــن ضمــن أراضــي أوكرانيــا – نســخة أصليــة وصــورة مــن الوثائــق التــي تؤكــد حقيقــة الــزواج 

مــن مواطــن أوكرانــي .

بعــد اســتالم الوثائــق مــن قبــل مكتــب الهجــرة الحكومــي األوكرانــي، فــإن إذن اإلقامــة ســيصدر خــالل 15 
يــوم تقويمــي. وبعــد الحصــول علــى إذن اإلقامــة فــإن المواطــن األجنبــي يجــب أن يســجل فــي العنــوان 

الــذي ســيقيم فيــه الــوارد فــي الوثائــق المقدمــة لخدمــة الهجــرة. 

إن المــدة التــي خاللهــا يجــب أن يســجل المواطــن األجنبــي ســتكون 10 أيــام مــن تاريــخ االســتالم الفعلــي 
إلذن اإلقامــة المؤقــت، وســيتم دفــع غرامــة إذا لــم يتــم مراعــاة هــذه المــدة. ولتجنــب الغرامــات فإننــا 

نوصــي بتحضيــر وثائــق اإلقامــة مــع الوثائــق للحصــول علــى إذن اإلقامــة المؤقــت.   



8-2-2 حيازة قطع األرض 
ــة  ــة، فــإن قطعــة األرض هــي جــزء مــن ســطح األرض تكــون حدودهــا مبين وفقــًا للتشــريعات األوكراني

وموقعهــا محــددًا وعليــه يتــم إســناد الحقــوق.

ووفقًا لألغراض المقصودة، فإن كل قطع األرض تصنف إلى األنواع التسعة التالية: 
1( أراضي ألغراض زراعية .

2( أراضي ألغراض سكنية وأبنية عامة .
3( أراضي محميات طبيعية وأغراض حماية بيئية أخرى .

4( أراضي ألغراض صحية .
5( أراضي ألغراض ترفيهية .

6( أراضي ألغراض تاريخية وثقافية.
7( أراضي غابات .

8( أراضي منشآت مائية.
9( أراضي صناعية للنقل واالتصاالت والطاقة والدفاع وأغراض أخرى .

قطــع األراضــي يمكــن اســتخدامها فقــط للغــرض المــراد بهــا، ولكــن قانــون األراضــي فــي أوكرانيــا يســمح 
بتغييــر الغــرض المــراد لقطعــة األرض، وحســبما هــو الحــال فــإن مالــك قطعــة األرض سيشــرح أســباب 
تغييــر الغــرض المــراد وفتــرة اإلجــراءات لتغييــر الغــرض المقصــود لقطعــة األرض غيــر محــدد في التشــريع 

ولكــن عمليــا يســتغرق هــذا قــدرا كبيــرا مــن الزمــن .

والــذي يوثــق عمليــة االنتقــال، ونفــس الصــك ســيوقع عنــد إعــادة العقــار المســـتأجر بعــد انتهــاء اإليجــار. 
فــي حــال بيــع موضــوع اتفــاق اإليجــار فــإن المشــتري ســيمتلك كل الحقــوق والواجبــات بموجــب اإليجــار، 

والفريقيــن يمكــن أيضــا أن يوافقــا علــى أن اتفــاق اإليجــار ســينهى لــدى بيــع العقــار المؤجــر. 

ــل هــذه الموافقــة يمكــن أن يحــدد فــي  ــه فقــط بموافقــة المؤجــر، ومث إن اإليجــار الفرعــي سيســمح ب
اتفــاق اإليجــار أو بشــكل ملحــق بــه وبعــد إبــرام اتفــاق اإليجــار والمؤجــر ســيحق لــه طلــب اإلنهــاء التفــاق 

اإليجــار إذا: 
1( يستخدم المستأجر العنصر بشكل مخالف لنص االتفاق أو الغرض المراد منه .

2( قام المستأجر بدون موافقة المؤجر على موضوع اإليجار لشخص آخر .

3( سلوك إهمال للمستأجر الذي يهدد بإحداث ضرر على موضوع اإليجار .
4( المســتأجر لــم يبــدأ باإلصالحــات اإلنشــائية لموضــوع اإليجــار مــا لــم يتحمــل المســتأجر المســؤولية 

لضمــان مثــل هــذه اإلصالحــات اإلنشــائية .

فــي نفــس الوقــت فــإن المؤجــر يمكــن أن ينهــي اتفــاق اإليجــار إذا كان المســتأجر قــد أخــر دفــع اإليجــار 
ألكثــر مــن ثالثــة أشــهر .

سيحق للمستأجر أن يطلب إنهاء اإليجار إذا: 
1( قدم المؤجر بموضوع اإليجار لالستخدام الذي ال يحقق محددات االتفاق والغرض المراد منه .

2( المؤجر لم يلتزم بمسؤولياته في القيام باإلصالحات اإلنشائية لموضع اتفاق اإليجار .

إن األنظمــة الخاصــة لتأجيــر األمــالك العائــدة للدولــة والممتلــكات البلديــة محــدد فــي القانــون األوكرانــي 
»حــول األمــالك العائــدة للــدول واألمــالك البلديــة« وينــص القانــون ضمــن مــا ينــص علــى شــروط 
اإليجــار لألمــالك العائــدة للدولــة ومجمعــات األمــالك العامــة البلديــة ووحداتهــا اإلنشــائية، والمنشــآت 

الخاصــة المملوكــة للدولــة واألمــالك البلديــة. 

ــة ســتؤجر مــن قبــل صنــدوق  ــة التــي هــي مملوكــة للدول ــة الفردي إن المجمعــات مــن األمــالك واألبني
األمالك الحكومي ألوكرانيا وهيئاتها المحلية.  

8-5 تأجير قطع األرض 
ــر قطعــة  ــر األراضــي وتأجي ــي حــول تأجي ــون األوكران ــا يحكمهــا القان ــر األرض فــي أوكراني إن مســألة تأجي
ــة مدفوعــة ألمــد ثابــت ذو أســاس تعاقــدي واســتخدام قطعــة األرض مــن قبــل  األرض ســيعني ملكي

ــام باألعمــال ونشــاطات أخــرى.  المســتأجر والقي

إن المؤجريــن لقطــع األراضــي هــم أفــراد وهيئــات قانونيــة التــي تملــك قطــع األرض أو األشــخاص 

ــاك حــدود  ــازة قطــع األراضــي، ولكــن هن ــة يحــق لهــا حي ــات القانوني إن كال مــن األفــراد األجانــب والهيئ
الزراعيــة للمواطنيــن  معينــة للمواطنيــن األجانــب، وإن قانــون األرض األوكرانــي يمنــع بيــع األرض 

األجانــب. 

والمواطنيــن أألجانــب يمكــن أن يحــوزوا علــى حــق ملكيــة األراضــي غيــر الزراعيــة خــارج حــدود المناطــق 
التنظيميــة التــي تقــع فيهــا األبنيــة المملوكــة مــن قبلهــم  .

الهيئات القانونية األجنبية يمكن أن تتملك الحق في األراضي غير الزراعية: 
ــل إنشــاء  ــا أو أشــياء مــن أج ــة امتلكوه ــت أشــياء عقاري ــة ســواء كان ــدود المناطــق التنظيمي • ضمــن ح

المنشــآت المرتبطــة بنشــاط األعمــال فــي أوكرانيــا .
• خارج حدود المناطق التنظيمية إذا تملكوا عناصر عقارية فيها .

إن قطــع األراضــي المملوكــة مــن قبــل الدولــة يمكــن أن تبــاع للمواطنيــن األجانــب مــن قبل رئاســة الوزراء 
األوكرانيــة بالتعــاون مــع فيركوفنــا رادا فــي أوكرانيــا. إن بيــع األراضــي المملوكــة للدولــة والتجمعــات مــن 
األراضــي للهيئــات القانونيــة األجنبيــة ســيكون مســموح بشــرط أن الهيئــة القانونيــة األجنبيــة لهــا مكتــب 

تمثيــل مســجل ويحــق لهــا إجــراء األعمــال ضمــن األراضــي األوكرانيــة .

وكمــا فــي حــال بيــع األبنيــة فــإن الشــكل األكثــر شــيوعا لتملــك األرض هــو اتفــاق البيــع والشــراء واتفــاق 
ــا ويخضــع لتوثيــق وقبــل شــراء قطعــة أرض يجــب التحقــق  البيــع والشــراء لــألرض يجــب أن يكــون خطًي

مــن وضعهــا القانونــي والقيــود المفروضــة عليهــا وتملــك األرض ســينتج مــن تســجيلها.

8-3 استخدام العقارات 
إن الحــق فــي اســتخدام العقــار تبعــا للعنصــر الــذي تمثلــه عليهــا )بنــاء أو قطعــة أرض( يقســم إلــى 

مجموعتيــن: 
- الحق في استخدام البناء: اإليجار واالستئجار والرهن 

- الحق في استخدام قطعة األرض: اإليجار، وحق االنتفاع، وحق المرور تقطيعها ورهنها 

8-4 تأجير األبنية 
تأجيــر األبنيــة واألجــزاء العائــدة لهــا يحكمهــا القانــون المدنــي األوكرانــي، وإن األبنيــة المملوكــة للقطــاع 

الخــاص واألجــزاء العائــدة لهــا يمكــن تأجيرهــا لألفــراد والهيئــات القانونيــة. 

إن الحــق فــي التأجيــر ســيحدث مــن اتفــاق تأجيــر خطــي، وإن اتفــاق التأجيــر ســيخضع لتوثيــق وتســجيل 
حكومــي إذا أبــرم ألكثــر مــن ثــالث ســنوات. والكاتــب بالعــدل ســيقوم بالتســجيل الحكومــي التفــاق 
ــتأجر فــإن الفريقيــن ســيوقعان صــك القبول/االســتالم  ــد نقــل العنصــر المسـ اإليجــار بعــد توثيقــه وعن

المفوضيــن مــن قبلهــم، وإن مؤجــري قطــع األرض البلديــة هــم مجالــس الريــف والقــرى والمــدن 
التــي تقــع ضمنهــا ســلطاتهم وصالحياتهــم ومؤجــري قطــع األرض المملوكــة للدولــة هــي الســلطات 

التنفيذيــة التــي تنقــل ملكيــة قطــع األرض أو يســتخدمونها وفــق القانــون .

إن مــدة تأجيــر األرض ســيحدد بواســطة االتفــاق ولكــن يمكــن أال يتجــاوز 50 عامــا، وهــذا الشــرط ســيطبق 
علــى كل قطــع األرض بغــض النظــر عــن ملكيتهــم .

واتفــاق تأجيــر األرض ســيبرم خطيــا، وبنــاء علــى طلــب أحــد الفريقيــن يمكــن أن يوثــق مــن قبــل كاتــب 
العــدل .

واألحكام الثابتة التفاق تأجير األرض هي: 
- تخضع لإليجار )رقم المساحة والموقع وقياس قطعة األرض( 

- مدة اتفاق اإليجار 
- قيمــة اإليجــار مــع اإلشــارة لقياســها وطريقــة تحديــد نقــاط المســاحة وشــروط الدفــع والمــدة وإجــراءات 

إدخالهــا ومراجعتهــا والمراجعــة والمســؤولية عــن العجــز عــن الدفــع.

إن فريقــي اتفــاق اإليجــار لقطعــة أألرض يمكــن أن يشــيرا إلــى شــروط أخــرى فــي االتفــاق وقطــع األرض 
التــي هــي مملوكــة للحكومــة أو األمــالك البلديــة ســتؤجر علــى أســاس قــرارات الســلطات الحكوميــة. 



9-الخصخصة في أوكرانيا
إن تحويــل أمــالك الدولــة واألمــالك البلديــة إلــى أيــد خاصــة هــو آليــة مهمــة لتحســين مــردود أداء 
الشــركات، وإدخــال إدارة فعاليــة فــي الشــركات الحكوميــة وإنشــاء بيئــة تنافســية. إن خصخصــة األمــالك 

ــر الحكومــي. ــة القطــاع االقتصــادي غي ــر وتنمي تســهم فــي تطوي

إن إدراك أهميــة تأثيــر عمليــة الخصخصــة علــى مــردود أداء الشــركات وأيضــا تأثيــر اإلشــارة اإليجابيــة 
للمضــي قدمــا قــد أرســلت عبــر الخصخصــة الناجحــة لمنشــآت الدولــة والمنشــآت البلديــة للمســتثمرين 
األجانــب، وأوكرانيــا تحســن مــن إطــار عملهــا القانونــي واإلداري للخصخصــة. وإن خصخصــة 450 منشــأة 
للدولــة واألمــالك البلديــة ســتتم فــي الســنوات القليلــة القادمــة، وإن 70 منهــا هــي منشــآت كبيــرة 

وشــركات ذات حجــم متوســط. 

9-1 أهداف الخصخصة
إن أهــداف خصخصــة أمــالك الدولــة تشــمل الشــركات كمجمعــات ملكيــة وحيــدة، واإلنشــاء قيــد التقدم، 

واألشــخاص األفــراد، واألســهم، وأشــخاص/أهداف ذوي األغــراض االجتماعيــة والثقافية.

ــى  ــي وفعــال فــإن أهــداف الخصخصــة صنفــت إل مــن أجــل اســتخدام طــرق الخصخصــة بشــكل عقالن
المجموعــات التاليــة: 

ــى  ــا إل ــن فصله ــي يمك ــا اإلنشــائية الت ــة ووحداته ــدة لشــركات الدول ــات مــن األصــول الوحي أ - المجمع
شــركات مســتقلة التــي تتضمــن خــالل إعــادة هيكلــة الشــركات العامــة، والعــدد الوســطي مــن العامليــن 
فــي مثــل هــذه المنشــآت لــن يتجــاوز 100 شــخص، والدخــل اإلجمالــي مــن المبيعــات لــن يتجــاوز 70 

. UAH مليــون
ب - مجمعــات األصــول الوحيــدة لشــركات الدولــة، وأســهم/حصص شــركات البورصــة التــي فــي لحظــة 
الخصخصــة تكــون ذات أهميــة إســتراتيجية مــن أجــل اقتصــاد الدولــة وأمنهــا أو ســوق المنتجــات الوطنيــة. 
وهــذه المجموعــة تشــمل أيضــا الشــركات لمجمعــات الدفــاع الصناعيــة، وأيضــا منشــآت التــي تتطلــب 
إجــراءات خصخصــة خاصــة. وإن خصخصــة المنشــآت لهــذه المجموعــة تتــم علــى أســاس إجــراءات 
ــى منشــأة خصخصــة  ــراءات الخصخصــة الخاصــة تشــمل فحــص الطلــب عل الخصخصــة الخاصــة، وإج

معينــة مــع األخــذ بالحســبان وضــع الســوق الحالــي. 
ت - إن العامــل المهــم هــو تحديــد طريقــة البيــع الــذي يأخــذ بالحســبان كل التفاصيــل لإلنتــاج والنواحــي 
الفنيــة، والحالــة الماليــة وحالــة األمــالك لــكل شــركة خاضعــة للخصخصــة، وبيــع مجمــع أمــالك وحيــد أو 
حصــص وأســهم فــي البورصــة فــي الشــركات العامــة وهــذه الطريقــة ســتضمن تركيــز رأس المــال واألداء 

الفعــال للشــركة فــي فتــرة مــا بعــد الخصخصــة. 
ث - اإلنشــاء قيــد التقــدم، والمنشــآت غيــر الفعالــة وهــذه تشــمل األبنيــة واإلنشــاءات وأجهــزة النقــل غيــر 

العاملــة التــي تتضمــن األرض العائــدة ملكيتهــا للدولــة التــي أقيمــت عليهــا هــذه المنشــآت 
ج - الحصص/األســهم المملوكــة للدولــة فــي حصــة رأس المــال للشــركات )التــي تتضمــن الشــركات 

ــا  ــا أو خارجه ــب( الواقعــة فــي أراضــي أوكراني ــة لألجان المملوك
ح - أهــدف التخصيــص االجتماعــي والثقافــي وتشــمل هــذه المجموعــة بشــكل أساســي مواضيــع 

..الــخ  الصحافــة والتلفزيــون والبــث اإلذاعــي ومنشــآت المنتجعــات الصحيــة 

9-2 المشترين 
إن مشــتري منشــآت الخصخصــة يمكــن أن يكونــوا مواطنيــن أوكرانييــن وأجانــب وأشــخصا بــال جنســية 

محــددة وهيئــات قانونيــة مســجلة فــي أوكرانيــا، وأيضــا هيئــات قانونيــة أجنبيــة .

لكــن يجــب مالحظــة أن تشــريعات الخصخصــة تحــدد قائمــة باألشــخاص الــذي ال يمكنهــم شــراء أمــالك 
الدولــة واألمــالك البلديــة وهــؤالء يشــملون:

• الهيئات القانونية ذات حصة في ملكية الدولة تتجاوز %25 .
• الهيئــات القانونيــة ذات مالكــي أســهم أو مالــك مســتفيد نهائــي )أو أي أشــخاص مرتبطيــن بهــم( مــن 
الدولــة الذيــن يعرفــون بالفيركوفــا رادا فــي أوكرانيــا بأنهــم معاديــن للدولــة أو بالنســبة للــذن تطبــق عليهــم 

عقوبــات وفــق القانــون 
• السلطات العامة .

• العاملين في وكاالت الخصخصة الحكومية .
• األشــخاص المســجلين فــي منطقــة خــارج الحــدود أو بلــدان مشــمولة فــي FATF فــي قائمــة البلــدان 

التــي تفشــل فــي التعــاون فــي مجــال مكافحــة غســيل األمــوال .
ــن أو  ــن المســتفيدين النهائيي ــر مباشــر تحــت ســيطرة المالكي ــن بشــكل مباشــر أو غي • األشــخاص الذي

ــن بهــم. األشــخاص المرتبطي

الشــروط المهمــة التــي تطبــق علــى المشــترين فــي عمليــة الخصخصــة هــي الكشــف عــن المســتثمرين – 
المســتفيدين النهائييــن الذيــن يشــترون الحصــص فــي شــركات الدولــة، وهــذه الشــروط تهــدف لضمــان 

الشــفافية للخصخصــة وتجنــب إعــادة بيــع منشــآت الخصخصــة ألطــراف مرتبطــة بأســعار مســاومة. 

9-3 الطرق واإلجراءات وعملية الخصخصة 
كل مجموعــة مــن منشــآت الخصخصــة يمكــن خصخصتهــا باســتخدام طــرق معينــة، والقــرار حــول 
الموافقــة علــى طريقــة الخصخصــة ســيتخذ مــن قبــل هيئــة الخصخصــة. وإن إجــراءات تحديــد طــرق 

الخصخصــة لمجموعــات مختلفــة يحكمــه قوانيــن أوكرانيــا وبرنامــج الخصخصــة الحكومــي. 
خصخصة أمالك الدولة يتم عن طريق: 

- بيع منشآت الخصخصة في مزاد 
- بيع منشآت الخصخصة على أساس تنافسي مع افتتاح سعر العرض على مبدأ المزايدة 

- بيــع الحصــص )األســهم( المملوكــة للدولــة فــي هيئــات بمــزاد أو بعطــاء أو فــي ســوق األوراق الماليــة 
واألسهم/البورصة 

- بيع مجمعات الملكية الوحيدة لشركات الدولة بموجب إعالن عطاء 
- الشراء للعنصر المستهدف بالخصخصة 

- بيع األسهم في سوق البورصة الدولية الذي يتضمن شكل إيصاالت المودع لديه 

9-3-1 بيع العناصر المستهدفة بالخصخصة بالمزاد أو بعطاء أو في سوق البورصة 
بيــع العناصــر المســتهدفة بالخصخصــة بالمــزاد، بعطــاء أو فــي ســوق البورصــة ســيتم بموجــب إجــراءات 
ــة  ــا واللجن ــكار فــي أوكراني ــع االحت ــة من ــا، ولجن ــة فــي أوكراني ــدوق أمــالك الدول ــل صن معتمــدة مــن قب

ــة حــول الســندات والبورصــة . القومي

إذا كان هنــاك مجمــع أمــالك وحيــدة الــذي اقتــرح بيعــه فــي المــزاد أو بواســطة إعــالن عطــاء ولــم يبــع فــإن 
القــرار حــول إعــادة هيكلتــه يجــب أن يتخــذ.  

إذا كانــت المنشــأة المقتــرح بيعهــا فــي المــزاد أو اإلعــالن عنهــا لــم تبــع فــإن ســلطات الخصخصــة العامــة 
يمكــن أن تقــرر بيــع مثــل هــذه المنشــأة فــي المــزاد بتخفيــض ســعر العطاء/العــرض األولــي .

ســعر البيــع فــي المــزاد يمكــن أن يخفــض إلــى مســتوى الطلــب الفعلــي بــدون تقييــد علــى ســعر البيــع 
للعطــاء األصغــري، والمنشــآت التــي لــم يتــم بيعهــا فــي المــزاد بتخفيــض ســعرها فــي ســوق البورصــة 
التــي تتضمــن تجزئتهــا تقتــرح للبيــع فــي المــزاد  بــدون اإلعــالن عــن الســعر والمــزاد بــدون اإلعــالن عــن 

الســعر ســيجري حتــى البيــع النهائــي للمنشــآت.

9-3-2 خصخصة األمالك المؤجرة 
إن خصخصــة مجمعــات األمــالك المؤجــرة للشــركات الحكوميــة والمنظمــات وأقســامها، مــا عــدا 

الشــركات العامــة الصغيــرة ســيتم ببيــع حصــة الدولــة فــي الشــركات العامــة. 

9-4 معلومات عن الخصخصة 
إن صنــدوق األمــالك الحكوميــة فــي أوكرانيــا يقــدم شــفافية فــي الخصخصــة ويعلــن تبليغــات عــن 

العمليــة ونتائــج الخصخصــة.

وهــذا يتعلــق بشــكل أساســي بالمعلومــات المرتبطــة بالمنشــآت التــي ســتحضر للخصخصــة والمنشــآت 
المخصخصــة بالنســبة التــي اعتمــد فيهــا قــرار بالخصخصــة، وشــروط البيــع. المــدة التــي ســتقبل فيهــا 
خطــة الخصخصــة والتقــدم بطلبــات الحــق ببيــع عناصــر الخصخصــة. نتائــج األداء لخطــة الخصخصــة 

ستنشــر فــي نشــرات مطبوعــة رســميا للهيئــات الحكوميــة. 

إن نتائــج الخصخصــة لمنشــأة )رابــح العطــاء أو المــزاد أو تغييــر إجــراء الخصخصــة أو ســعر شــراء الخصخصة 

أو المعلومــات حــول المشــترين توزيــع الحصــص المخصخصــة بيــن المالكيــن الجدد( ستنشــر في نشــرات 
مطبوعــة رســميا لهيئــات الخصخصــة الحكوميــة وأيضــا فــي المواقــع الرســمية علــى اإلنترنــت لصنــدوق 

أمــالك الدولــة أو خــالل 30 يومــا تقويميــا يلــي تاريــخ عقــد البيــع. 

9-5 شروط حماية المنافسة االقتصادية 
إن خصخصــة الشــركات التــي لهــا إشــارة الســيادة علــى ســوق البضائــع الوطنيــة أو اإلقليميــة )األعمــال، 

الخدمــات( ســتتم بنــاء علــى موافقــة الســلطة المعنيــة للجنــة مكافحــة االحتــكار فــي أوكرانيــا. 

إن المشــاركين فــي المــزاد لبيــع الحصــص، الــذي يــؤدي إلــى تحقيــق مــا يزيــد علــى 25 أو 50% مــن 
األصــوات فــي الهيئــة الحاكمــة العليــا لهيئــة األعمــال المعنيــة وأيضــا األصــول فــي مجمــع أمــالك وحيــد 
ــة والتــي تحتــوي إشــارة  ــة إســتراتيجية لالقتصــاد وأمــن الدول ــة أعمــال ذات أهمي أو وحــدة إنشــائية لهيئ
ســيادة علــى الســوق الوطنــي للبضائــع )األعمــال، الخدمــات( ســتقدم خــالل هــذه اإلجــراءات المعلومــات 
حــول عالقــة التحكــم، وفــي حــاالت معينــة فــإن المشــتري يجــب أن يحصــل علــى إذن مــن لجنــة مكافحــة 

االحتــكار فــي أوكرانيــا مــن أجــل المشــاركة. 

9-6 تسجيل صفقات/عمليات الخصخصة 
مــن أجــل خصخصــة منشــأة مــن أمــالك الدولــة عــن طريــق شــراءها، بيعهــا فــي المــزاد بواســطة إعــالن، 

فــإن المبيعــات المعنيــة ســتتم بيــن المشــتري والبائــع .

إن عقــود البيــع ستشــمل االلتزامــات المطلوبــة فــي خطــة األعمــال أو خطــة الخصخصــة أو االلتزامــات 
ــواع الرئيســية مــن النشــاط،  ــود المــزاد، واإلعــالن أو الشــراء مــع إبقــاء األن ــن المحــددة وفــق بن للفريقي
وإعــادة التجهيــز الفنــي، وتحديــث اإلنتــاج، وتنفيــذ أعمــال نقــل المجموعــات، وســداد الديــون، وتقديــم 
ــة واســتخدام المنشــأة.  ــة للتشــريعات البيئي ــود اإلضافي ــة للعامليــن الشــروط والقي ــة االجتماعي الحماي

ــة المنشــأة تنتقــل إلــى المشــتري  إن عقــد البيــع يجــب أن يوثــق ويســجل فــي حــاالت معينــة وإن ملكي
بعــد دفــع ســعر الشــراء بشــكل كامــل. وحســب رغبــة هيئــة الخصخصــة فــإن الفرصــة لحــل النزاعــات التــي 
تنتــج بيــن البائــع والمشــتري باالرتبــاط بعقــد عمليــة الشــراء وبيــع لمنشــأة الخصخصــة يكــون فــي محاكــم 

التحكيــم التجــاري الدولــي ويمكــن أن يتــم فــي عقــد البيــع والشــراء لمنشــأة الخصخصــة. 



10- حقوق الملكية الفكرية
10-1 األحكام العامة 

إن تشــريعات أوكرانيــا تحــدد حــق الملكيــة الفكريــة بأنــه حــق الشــخص نتيجــة لنشــاط فكــري أو إبداعــي 
أو شــيء آخــر متعلــق بالملكيــة الفكريــة، وتتضمــن الملكيــة الفكريــة نتائــج النشــاط الفكــري واإلبداعــي 
ــة، وبرامــج الحاســب، واالختراعــات، ونمــاذج  ــي أو األعمــال العلمي ــي، الفن ــل العمــل األدب لشــخص مث

ــة وأشــياء أخــرى. ــة، واألســماء التجاري األدوات، والعالمــات التجاري

ــة  ــات الدولي ــى المســتوى التشــريعي القومــي ووفــق االتفاقي ــم عل ــة يت ــة الفكري ــة حــق الملكي إن حماي
ــي.  ــون األوكران ــي هــي جــزء مكمــل للقان ــا والت ــي أقرتهــا أوكراني والمعاهــدات الت

ــا قــد أقــرت العديــد مــن المعاهــدات واالتفاقيــات  ــة فــإن أوكراني فــي حقــل حمايــة حــق الملكيــة الفكري
ــة التــي تتضمــن:  الدولي

1- االتفاقية التي تحددها المنظمة الدولية للملكية الفكرية المؤرخة في 1967/07/14 
2- اتفاقية حقوق الملكية العالمية المؤرخة في 1952/09/06 

3- اتفاقية بيرن لحماية األعمال األدبية والفنية المؤرخة في 1971/07/24 
4- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 1883/03/20

5- معاهدة التعاون في مجال براءات االختراع، المؤرخة في 1970/06/19 
6- اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعالمات المؤرخة في 1891/04/14 

7- بروتوكول اتفاقية مدريد من أجل تسجيل الدولي للعالمات المؤرخ في 1989/06/28 
8- االتفاقية حول قانون العالمات التجارية المؤرخ في 1994/10/27 

9- اتفاقيــة نيــس المتعلقــة بالتصنيــف الدولــي للبضائــع والخدمــات لتســجيل العالمــات المؤرخــة فــي 
 1957/06/15

10- االتفاقية الدولية لحماية األنواع الجديدة من المنشآت المؤرخة في 1961/12/02 
11- معاهــدة بودابســت حــول االعتــراف الدولــي باكتشــاف األحيــاء الدقيقــة ألغــراض اإلجــراءات العائــدة 

لبــراءات االختــراع المؤرخــة فــي 1977/04/28 
وفقــا للمــادة 41 مــن دســتور أوكرانيــا فــإن كل شــخص لــه الحــق فــي تملــك واســتخدام والتصــرف 

بأمالكــه، ونتائــج نشــاطه الفكــري واإلبداعــي. 

إن صاحــب حــق الملكيــة الفكريــة )المــؤدي، المختــرع ... الــخ( واآلخريــن الذيــن يملكــون حقــوق ملكيــة أو 
غيــر ملكيــة  شــخصية بموجــب التشــريع أو االتفــاق يعتبــرون موضــوع لحــق الملكيــة الفكريــة .

وفقــا للمــادة 29 مــن القانــون األوكرانــي حــول حقــوق الملكيــة والحقــوق المرتبطــة بهــا فــإن حقــوق 
الملكيــة للمؤلفيــن واألشــخاص اآلخريــن الذيــن لديهــم حــق ملكيــة حصــري تكــون قابلــة للتوريــث، 
وحقــوق غيــر الملكيــة الشــخصية ليســت قابلــة للتوريــث، ولكــن الوارثيــن لديهــم الحــق فــي حمايــة 
ملكيتهــم للعمــل ومقاومــة تشــويهه أو أي تعديــل عليــه، وأيضــا أي اعتــداء ضــد العمــل الــذي يمكــن أن 

يــؤدي لضــرر علــى كرامــة أو ســمعة المؤلف/صاحبــه.

10-2 موضوع حق الملكية الفكرية 
ــة ونتائــج هــذا النشــاط  ــة الفكري نتائــج النشــاط الفكــري واإلبداعــي لشــخص هــي موضــوع حــق الملكي
)بغــض النظــر عــن الشــكل، والغــرض، والقيمــة وطريقــة العــرض( تشــمل االختراعــات، ونمــاذج األدوات، 

وأيضــا األعمــال العلميــة، األدبيــة والفنيــة. 

مواضيع حقوق الملكية الفكرية تقسم إلى أربعة مجموعات:  
1- حــق الملكيــة والحقــوق المرتبطــة بــه التــي تشــمل بشــكل خــاص األعمــال األدبيــة والفنيــة، واألعمــال 
التصويــر  وأعمــال  الغرافيــك،  وأعمــال  والنحــت،  والعمــارة،  الرســم،  وأعمــال  البصريــة،  الســمعية 
الفوتوغرافــي، والترجمــات وبرامــج الحاســب، وقواعــد البيانــات، ووفقــا الختيــار أو ترتيــب عناصرهــا كانــت 

نتيجــة لنشــاط فكــري 
2- مواضيــع حــق الملكيــة الصناعيــة )االختراعــات، نمــاذج األدوات، التصاميــم الصناعيــة، والمقترحــات 

الفكريــة( 
3- أشكال المنشآت وتربية الحيوانات 

4- هويــة العالمــة التجاريــة للمنتجــات والمشــاركين فــي العمــل االقتصــادي، مثــل أســماء نطاقــات 
انترنــت، والعالمــات التجاريــة للبضائــع والخدمــات، واألســماء التجاريــة، والمؤشــرات الجغرافيــة واألســرار 

ــة. التجاري

10-2-1 حق الملكية والحقوق المرتبطة به 
إن حــق الملكيــة ينتــج فــي لحظــة إنشــاء العمــل وحقــوق الملكيــة ال تغطــي األفــكار، والعمليــات، وطــرق 

األعمــال أو المفاهيــم الرياضيــة .

إن مؤلف/صاحــب العمــل هــو الموضــوع األساســي لحــق الملكيــة، ومــا لــم يثبــت العكــس فــإن الفــرد 
المذكــور فــي النســخة األصليــة مــن العمــل )الــذي يعتبــر مؤلفه/صاحبــه( فــي الشــكل العــادي يعتبــر أنــه 
صاحــب العمــل، واألفــراد اآلخريــن والهيئــات القانونيــة التــي حــازت علــى حقــوق العمــل بموجــب اتفــاق 

أو بموجــب القانــون هــم  أيضــا مواضيع/أصحــاب حــق الملكيــة.

إن حــق الملكيــة يغطــي أيضــا حمايــة الحقــوق المرتبطــة بــه ومواضيــع الحقــوق المرتبطــة هــي: األعمــال 
األدبيــة، والموســيقية، والمســرحية والصوتيــة، والمرئيــة، وبرامــج المؤسســات اإلذاعيــة وأشــياء أخــرى.

10-2-2 الملكية الصناعية 
ــراع، ونمــاذج األدوات،  ــراءات االخت ــل ب ــة مث ــة الفكري ــة تغطــي حقــوق وأشــياء الملكي ــة الصناعي الملكي

والعالمــات التجاريــة، واألســماء التجاريــة ومؤشــرا األصل/المنشــأ .

ــون يتضمــن  ــة إذا كان بموجــب القان ــة الفكري ــازة لحــق الملكي ــر مناســًبا مــن أجــل الحي ــراع يعتب إن االخت
مســتوى ابتــكاري ومناســب مــن أجــل االســتخدام الصناعــي. والمنتــج )األداة، المــادة .. الــخ( أو العمليــة 

فــي أي حقــل مــن التكنولوجيــا يمكــن أن يكــون موضــوع لالختــراع. 

إن نمــوذج األدوات يعتبــر مســموحا لحيــازة حــق الملكيــة الفكريــة إذا كان بموجب القانون جديًدا ومناســبا 
لالســتخدام الصناعــي، وكمــا فــي التصميــم الصناعــي فإنــه يعتبــر مناســبا للحيــازة لحــق الملكيــة الفكريــة 

إذا كان وفقــا للقانــون جديــدا.

وشــكل الحمايــة القانونيــة المحــدد بواســطة االدعــاءات، ونمــوذج األدوات، ومجموعــة المزايــا األساســية 
للتصميــم الصناعــي .

مقارنــة مــع حــق الملكيــة فــإن حيــازة حــق الملكيــة الفكريــة الختــراع، ونمــوذج أداة، وتصميــم صناعــي 
يصــادق عليــه بواســطة بــراءة اختــراع.

10-2-3 حق الملكية الفكرية في العالمة التجارية 
إن أي تســمية ألي مجموعــة مــن اإلشــارات المناســبة لتمييــز البضائــع )الخدمــات( المنتجــة )المقدمــة( 
مــن قبــل شــخص مــن بضائــع )خدمــات( منتجــة )مقدمــة( مــن قبــل آخريــن يمكــن أن تكــون عالمــة 
تجاريــة، وبشــكل خــاص هــذه التســميات يمكــن أن تكــون: كلمــات، أحــرف، أرقــام، عناصــر أشــكال، 

مجموعات/تشــكيالت مــن األلــوان. 

إن حيــازة حــق الملكيــة الفكريــة للعالمــة التجاريــة يحتــاج ألن يقــر بــه، وشــكل الحمايــة القانونيــة للعالمــة 
التجاريــة محــدد فــي صورتــه وبقائمــة البضائــع والخدمــات الــواردة فــي الشــهادة مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك 

بالقانــون .

إن حيــازة حــق الملكيــة الفكريــة لعالمــة تجاريــة تملــك التســجيل الدولــي أو معتــرف بهــا بالشــكل المبيــن 
بالقانــون  وأيضــا المعــروف، ال تتطلــب اعتمــاد وتوثيــق.   

إن حــق الملكيــة بعالمــة تجاريــة هــو الحــق فــي اســتخدام العالمــة التجاريــة وحــق حصــري يخــول باســتخدام 
العالمــة التجاريــة وحــق حصــري بمنــع االســتخدام غيــر المرخــص للعالمــة التجاريــة يمــا فيهــا منــع مثــل 

هــذا االســتخدام والحقــوق الملكيــة األخــرى المحــددة بالقانــون. 

حقــوق الملكيــة بعالمــة تجاريــة تنتمــي لحامــل الشــهادة الموافقــة وحامــل التســجيل الدولــي، لشــخص 
الــذي يعترف/معــروف بعالمتــه التجاريــة بالشــكل المبيــن بالقوانيــن والمعــروف أيضــا مــا لــم يحــدد 

خــالف ذلــك فــي العقــد 

10-2-4 حقوق الملكية الفكرية باألشياء الناشئة باالرتباط مع تنفيذ عقود العمل 
إن حقــوق غيــر الملكيــة الشــخصية بالنســبة بشــيء قائــم باالرتبــاط مــع تنفيــذ عقــود العمــل يعــود للعامل 
الــذي شــكل مثــل هــذا الشــيء، وإن حقــوق غيــر ملكيــة شــخصية لذلــك الشــيء تعــود للهيئــة القانونيــة 

أو القائــم بالعمــال الفــردي حيــث يعمــل العامــل أو المســـتأجر فيــه.

حقــوق الملكيــة هــي موضــوع ناشــئ باالرتبــاط مــع تنفيــذ عقــود العمــل تنتمــي للعامــل الــذي شــكل 



ــه بشــكل  ــتأجر في ــث يعمــل العامــل أو المسـ ــردي حي ــم بالعمــال الف ــة أو القائ ــة القانوني الشــيء والهيئ
مشــترك مــا لــم يحــدد خــالف ذلــك فــي العقــد.

إن مزايــا االعتــراف بحقــوق الملكيــة هــو موضــوع قائــم باالرتبــاط مــع تنفيــذ عقــد العمــل يمكــن وصفــه 
بالقانــون .

10-3 حــق الملكيــة الفكريــة لشــيء غيــر مــادي 
شــخصي 

حقــوق الملكيــة الفكريــة تتضمــن حــق شــخصي 
غيــر مــادي وحــق مملــوك 

الحقوق غير المادية الشخصية هي: 
كمكــون  بالشــخص  االعتــراف  فــي  الحــق   )1
ــخ( لشــيء  ــرع .. ال ــان، مخت ــف، فن لشــيء )مؤل

ذو حــق ملكيــة فكريــة .
2( الحــق فــي منــع أي اعتــداء ضــد حــق الملكيــة 
علــى  لضــرر  يــؤدي  أن  يمكــن  الــذي  الفكريــة 
كرامــة وســمعة مكون/صاحــب حــق الملكيــة 

الفكريــة .
محــددة  أخــرى  ماديــة  غيــر  ملكيــة  حقــوق   )3

. بالقانــون 

إن حقــوق الملكيــة غيــر الماديــة تبقــى ســارية 
يــؤد  لــم  بــدون أي حــد زمنــي، مــا  المفعــول 

خــالف ذلــك فــي القانــون .
حقوق الملكية هي: 

1( الحق في استخدام موضوع حق الملكية الفكرية .
2( الحق الحصري في التفويض باستخدام الشيء ذو حق الملكية الفكرية .

3( الحــق الحصــري فــي منــع االســتخدام غيــر المســموح لشــيء ذو حــق ملكيــة فكريــة الــذي يتضمــن منــع 
مثــل هــذا االســتخدام .

4( حقوق ملكية أخرى محددة بالقانون .

إن القانــون يمكــن أن يحــدد اســتثناءات وقيــود علــى حقــوق الملكيــة شــريطة أن مثــل هــذه القيــود 
ــح  ــذ المصال ــة وتنفي ــة الفكري ــذ العــادي لحقــوق الملكي ــرة للتنفي واالســتثناءات ال تشــكل مصاعــب كبي

لحاملــي/ أصحــاب هــذه الحقــوق.

إن حقــوق الملكيــة بموجــب القانــون يمكــن أن تكــون مســاهمة فــي رأس المــال المخصــص لهيئــة 
ــخ. ــرى ..ال ــرم والتزامــات أخ ــاق مب ــى اتف ــاء عل ــة بن قانوني

 
حقوق الملكية صالحة ضمن الحدود الزمنية المبينة بالقانون أو االتفاق .

10-4 استخدام ونقل/إحالة  موضوع حق الملكية الفكرية 
ــة  ــة فكري ــه حــق حصــري فــي التفويض/الســماح باســتخدام ســيء ذو حــق ملكي إن الشــخص الــذي لدي

يمكــن أن يســتخدم هــذا الشــيء حســب مصلحتــه وفــق وبمــا يتماشــى مــع حقــوق اآلخريــن .

إن اســتخدام موضــوع حــق الملكيــة الفكريــة مــن قبــل شــخص آخــر يتــم بــإذن مــن قبــل الشــخص، الــذي 
يملــك حــق المســاح باســتخدام حــق الملكيــة الفكريــة مــا عــدا فــي حــاالت االســتخدام المشــروع بــدون 

تفويــض الــواردة فــي القانــون.

إن شــروط إصــدار اإلذن )إصــدار الترخيــص( الســتخدام شــيء موضــوع حــق ملكيــة فكريــة يمكــن تحديــده 
فــي اتفــاق الترخيــص .

حقــوق الملكيــة يمكــن نقلها/تحويلهــا كليــا أو جزيئــا لشــخص آخــر، وشــروط النقــل لحقــوق الملكيــة 
الفكريــة يمكــن تحديدهــا باالتفــاق.

إتاحة حقوق الملكية الفكرية يكون على أساس الترتيبات التالية: 
1- رخصة تشغيل لألشياء المتمتعة بحق الملكية الفكرية 

2- اتفاق ترخيص 
3- استخدام تعاقدي ألشياء ذات حق ملكية فكرية 

4- اتفاق نقل لوضع تحت التصرف وإتاحة استخدام حقوق الملكية الفكرية 
5- أي عقد آخر إلتاحة حق الملكية الفكرية 

ــا وفــي حــال عــدم االلتــزام بالنمــوذج الخطــي للعقــد  إن العقــد إلتاحــة حــق الملكيــة الفكريــة يبــرم خطي
لتقديــم حــق الملكيــة الفكريــة فــإن مثــل هــذا العقــد يكــون الغيــا .

الشــخص الــذي لديــه الحــق الحصــري فــي التفويــض والمســاح باســتخدام حــق الملكيــة الفكريــة يمكــن 
أن يقــدم إذنــا خطيــا لشــخص آخــر، الــذي يعطيــه الحــق فــي اســتخدام حــق الملكيــة الفكريــة فــي مجــال 
محــدد، ورخصــة التشــغيل للشــيء موضــوع حــق الملكيــة الفكريــة يمكــن إصــداره كوثيقــة منفصلــة أو 

يمكــن أن يكــون جــزءا مــن اتفاقيــة الترخيــص.

إن اتفــاق الترخيــص يحــدد نــوع الترخيــص، ومجــال العمــل، للشــيء وموضــع حــق الملكيــة الفكريــة 

)الحقــوق الخاصــة الممنوحــة بموجــب االتفــاق، وتطبيــق الشــيء، ومجــال وفتــرة منــح الحقــوق .. الــخ( 
الحجــم واألجــراء وشــروط دفــع األجــر مقابــل حــق الملكيــة الفكريــة وأيضــا الشــروط األخــرى التــي يعتبرهــا 
ــة  ــن اســتخدام حقــوق الملكي ــق بتمكي ــدد أي شــرط يتعل ــم يح ــاق. وإذا ل ــان مشــمولة فــي االتف الطرف

الفكريــة مشــمول فــي اتفــاق الترخيــص فــإن اتفــاق الترخيــص يعتبــر قابــاًل للتطبيــق فــي أوكرانيــا  .

ــة/ ــرة صالحي ــد عــن فت ــرة محــددة بالعقــد، والتــي يجــب أن تنتهــي بمــا ال يزي ــرم لفت اتفــاق الترخيــص يب
ســريان مفعــول حــق الملكيــة الحصــري للشــيء موضــوع حــق الملكيــة الفكريــة المحــدد فــي العقــد،  وإذا 
كانــت مــدة ســريان االتفــاق غيــر موجــودة فــي اتفــاق الترخيــص فإنهــا تعتبــر قائمــة للفتــرة الباقيــة حتــى 
انتهــاء صالحيــة فتــرة ســريان المفعــول لحــق الملكيــة الحصــري للشــيء موضــوع حــق الملكيــة الفكريــة 

المحــددة فــي العقــد ولكــن ال تزيــد عــن خمــس ســنوات. 

إن رخصــة التشــغيل للشــيء موضــوع حــق الملكيــة الفكريــة واتفاقيــات الترخيــص هــي غيــر خاضعــة 
ــه . ــب المرخــص أو المرخــص ل ــى طل ــاء عل ــم بن لتســجيل حكومــي إلزامــي وإن التســجيل الحكومــي يت
إن عــدم وجــود تســجيل حكومــي ال يؤثــر علــى ســريان الحقــوق الممنوحــة بموجــب الترخيــص أو اتفــاق 
آخــر، والحقــوق األخــرى للشــيء موضــوع حــق الملكيــة الفكريــة الــذي يتضمــن حــق المرخــص لــه بالتقــدم 

للمحكمــة لحمايــة حقوقــه.

10-5 االستئناف لدى لجنة منع االحتكار في أوكرانيا 
إن األشــخاص الذيــن تــم انتهــاك حقوقهــم بموجــب تصرفــات غيــر قانونيــة )مثــال إســاءة اســتخدام عالمــة 
تجاريــة أو اســم تجــاري والكســب غيــر المشــروع، النشــر واالســتخدام لألســرار التجاريــة( يحــق لهــم اللجــوء 

لتقديــم دعــوى لــدى لجنــة منــع االحتــكار فــي أوكرانيــا لحمايــة حقوقهــم.

ــع  ــة أو من ــر القانوني ــا تملــك الحــق باإلضافــة لإلقــرار بالمنافســة غي ــكار فــي أوكراني ــع االحت ــة من إن لجن
ــة . ــة باتخــاذ قــرار حــول فــرض غرامة/عقوب ــر القانوني المنافســة غي

 
10-6 حماية حقوق الملكية الفكرية من قبل المحكمة 

كل شــخص يملــك الحــق فــي التقــدم للمحكمــة بدعــوى لحمايــة حــق ملكيتــه الفكريــة والمحكمــة تنظــر 
فــي القضايــا ووفقــا لإلجــراءات المبينــة فــي القانــون يمكــن أن تتخــذ القــرار بشــكل خــاص بشــأن: 

1- تطبيق مباشرة اإلجراءات لمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية والتحقق من األدلة 
ــر الــذي يتــم بمخالفــة حقــوق الملكيــة  2- تعليــق التخليصــات الجمركيــة للبضائــع، االســتيراد أو التصدي

الفكريــة عبــر المنافــذ الحدوديــة الجمركيــة ألوكرانيــا
3- ســحب البضائــع المصنعــة أو الموضوعــة فــي التــداول العــام التــي تخالــف حقــوق الملكيــة الفكريــة 

مــن التــداول المدنــي وإتــالف مثــل هــذه البضائــع
ــوق  ــف حق ــي تخال ــع الت ــع البضائ 4- ســحب المــواد واألدوات المســتخدمة بشــكل أساســي فــي تصني

ــل هــذه المــواد واألدوات  ــالف مث ــة وإت ــي وإزال ــداول المدن ــة مــن الت ــة الفكري الملكي
5- تطبيــق الغرامــات الماليــة الوحيــدة لتعويــض الخســائر الناتجــة عــن االســتخدام غيــر القانونــي لحقــوق 
الملكيــة الفكريــة وحجــم الغرامــة يحــدد وفــق القانــون وعلــى أســاس المخالفــة والظــروف األخــرى التــي 

هــي أساســية 
6- نشــر المعلومــات عــن المخالفــات لحقــوق الملكيــة الفكريــة ومحتــوى قــرار المحكمــة لمثــل هــذه 

االنتهــاكات فــي وســائل اإلعــالم 

أيضــا فــي حــال المخالفــات وفــي بعــض الحــاالت فــإن المســؤولية اإلداريــة أو الجنائيــة لمخالفــة حقــوق 
الملكيــة الفكريــة يمكــن تطبيقهــا. 



11-حل النزاعات
إن المبــادئ األساســية للنظــام القضائــي فــي أوكرانيــا معــرف فــي الدســتور األوكرانــي، وإن النظــام 
ــة. وإن المحكمــة  ــم العامــة والمحكمــة الدســتورية األوكراني ــف مــن المحاك ــا يتأل ــي فــي أوكراني القضائ
الدســتورية هــي الهيئــة الوحيــدة التــي لهــا حكــم وقضــاء دســتوري. وفــي عــام 2016 فــإن العمليــات 
الواســعة إلعــادة هيكلــة النظــام القضائــي بــدأت فــي أوكرانيــا تهــدف لتحســين كفــاءة المحاكــم وتجديــد 

ــى نشــاطات القضــاة.  ــة عل ــام بمراقب ــي، والقي ــم القضائ الطاق

إلى جانب حل النزاعات في المحاكم فإن حلها يمكن أن يحال للتحكيم أو مؤسسات التوسط .

11-1 -1 المحاكم العامة 
ــم  ــم االســتئناف )محاك ــة( ومحاك ــم البداي ــة )محاك ــم محلي ــف مــن محاك ــم العامــة يتأل إن نظــام المحاك

ــة( . ــة الثالث ــم الدرج ــا متخصصــة )محاك ــم علي ــة( ومحاك ــة الثاني الدرج

المحكمــة العليــا فــي أوكرانيــا هــي أعلــى هيئــة قضائيــة فــي نظــام المحاكــم العامــة وإن المحاكــم العليــا 
المتخصصــة المناســبة هــي أعلــى هيئــات قضائيــة للمحاكــم المتخصصــة. 

ــداءات  ــا االعت ــة وقضاي ــة واإلداري ــة والتجاري ــة والجنائي ــا المدني ــم العامــة متخصصــة فــي القضاي المحاك
ــة . اإلداري

إن كال مــن األفــراد والهيئــات القانونيــة )عــن طريــق ممليهــا المعتمديــن( يمكــن أن يشــاركوا فــي جلســات 
االســتماع فــي المحاكــم العامــة، وإن حمايــة الحقــوق والمصالــح لألفــراد يتــم عــن طريــق اإلدعــاء 

ــراض علــى االدعــاء.  ــدوره يمكــن أن يتقــدم باعت ــه ب والمدعــى علي

إن المحاكــم التجاريــة هــي األكثــر أهميــة بالنســبة للمســتثمرين األجانــب الذيــن يقومــون باألعمــال فــي 
ــة،  ــي تتضمــن األجنبي ــرى الت ــة األخ ــات القانوني ــا والشــركات والمؤسســات والمنظمــات والهيئ أوكراني
وأيضــا القائميــن باألعمــال يحــق لهــم التقــدم للمحكمــة التجاريــة لحمايــة حقوقهــم المتعــدى عليهــا أو 

المتنــازع عليهــا والمحميــة بالقانــون ومــن أجــل فــرض اإلجــراءات التــي تســتهدف منــع االنتهــاكات .

11-1-2 إجراءات ضمان اإلدعاء 
المحكمــة التجاريــة بنــاء علــى طلــب الفريــق المتقــدم أو مبادرتــه تملــك الحــق فــي اتخــاذ اإلجــراءات 

لضمــان معالجــة االدعــاء التــي تتضمــن: 
1( حجز الملكية أو األصول التي تنتمي للمدعى عليه 

2( منع المدعى عليه من القيام بإجراءات/تصرفات معينة 
3( منع األشخاص اآلخرين من القيام بأي تصرفات حول موضوع النزاع وهي 

4( إيقــاف الغرامــات علــى أســاس وثائــق اإلثبــات أو أي وثيقــة أخــرى تمــت وفقهــا الغرامــة فــي أمــر غيــر 
متنــازع عليــه 

11-1-3 سماع القضية في محكمة البداية 
النزاعــات تحــل فــي المحاكــم التجاريــة خــالل فتــرة شــهرين مــن تاريــخ اســتالم االدعــاء، وفــي حــاالت 
اســتثنائية بنــاء علــى طلــب طــرف فــي الدعــوى واألخــذ بالحســبان النواحــي الخاصــة للنــزاع، فــإن المحكمــة 
التجاريــة يمكــن أن تمــدد فتــرة دراســة القضيــة. واإلجــراءات فــي المحاكــم التجاريــة تبــدأ بتســجيل االدعــاء، 
ونظــام التوثيــق اآللــي يعطــي توزيــع القضايــا بيــن القضــاة. واالدعــاء القانونــي يتم تســجيله فــي المحكمة 
التجاريــة خطيــا، ويوقــع مــن قبــل الموظــف المســؤول ومــن قبــل المتقــدم باالدعــاء أو ممثلــه. واالدعــاء 
ــي يمكــن أن تمــدد مــن أجــل الحــل المناســب  ــق الت ــدًدا مــن المعلومــات والوثائ ــي ســيحتوي ع القانون

للنــزاع وهــي:
- المعلومات حول المحكمة التي سجل فيها االدعاء 

- معلومــات )اســم الهيئــة القانونيــة، هويــة الفــرد الخاصــة، الموقــع، الســكن، كــود التعريــف للهيئــة 
القانونيــة أو رقــم التســجيل لبطاقــة رقــم التســجيل الضريبــي( حــول الفريقيــن فــي الدعوى/القضيــة 

- معلومــات حــول مبلــغ االدعــاء إذا كان االدعــاء يخضــع لتقييــم مالــي أو حــول نزاعــات العقــد الناتجــة عــن 
إبــرام العقــد، تعديلــه وإنهــاء االتفاقــات التجاريــة 

- محتــوى اإلدعــاء والظــروف التــي يســتند إليهــا اإلدعــاء واإلشــارة إلــى األدلــة التــي تدعم االدعاء، الحســاب 
المقبــول لمبالــغ محتجــزة أو متنــازع عليهــا والتشــريعات التــي تقــدم وفقها االدعاء 

- معلومات عن اإلجراءات لقرار المحكمة التي تبت في النزاع 

- وثائق التي تؤكد إرسال نسخة من اإلدعاء المرفق إلى المدعى عليه
- وثائق تؤكد دفع رسوم المحكمة في الشكل المطلوب والمبلغ الالزم 

- قائمة بالوثائق واألدلة األخرى المرفقة بالطلب 

عنــد تقديــم ادعــاء فــإن المدعــي مطالــب بتقديــم لفريقيــن بنســخة مــن اإلدعــاء مرفقــة بالوثائــق وفــق 
عــدد المدعــى عليهــم واألطــراف األخــرى فــي البريــد المســجل مــع نشــرة بهــا .

المدعــى عليــه يملــك الحــق بعــد تلقــي القــرار حــول بــدء اإلجــراءات أن يرســل إلــى المحكمــة التجاريــة بيــان 
أو تصريــح للدفــاع، وكل الوثائــق التــي تؤكــد مطالــب الدفــاع وأن يســجل ويتقــدم بادعــاء مضــاد مــن أجــل 

مراجعتــه المشــتركة مــع االدعــاء األصلــي قبــل دراســة القضيــة وأحقيتهــا .

اإلجــراءات للتشــريع التجــاري فــي أوكرانيــا تعــرف عــدًدا مــن األســس التــي يمكــن أن ترفــض وفقهــا 
المحكمــة قبــول ادعــاء المدعــي واعتبــار القضيــة، وبالتالــي يرفــض القاضــي قبــول االدعــاء إذا: 

- الخالف ال يمكن اعتباره في محاكم أوكرانيا التجارية .

المحكمــة التجاريــة أو الهيئــة التــي ضمــن صالحيتهــا تحــل الخــالف التجــاري لهــا إجــراءات فــي القضيــة 
ــق  ــات متعل ــاك قــرار لهــذه الهيئ ــن نفــس األطــراف حــول نفــس الموضــوع لنفــس األســباب أو هن بي

ــزاع . بذلــك الن
- الهيئة القانونية التي تقدمت باالدعاء أو التي فرض عليها حكم علقت نشاطها التجاري .

فــي حــل النــزاع التجــاري حــول أحقيتــه )ســواء كان محقــا بشــكل كلــي أو مرفوًضــا جزئيــا( فــإن المحكمــة 
ــن فــي  ــن والمشــاركين اآلخري ــل الفريقي ــة المقدمــة مــن قب ــم األدل ــرارات وفــق تقيي ــة تتخــذ الق التجاري

ــة.  ــة المطلوبــة مــن قبــل المحكمــة التجاري ــة، واألدل ــة التجاري العملي

ــة بعــد االســتماع للدفــوع وقــرار المحكمــة  ــل المحكمــة التجاري ــه مــن قب ــن عن وإن القــرار المعتمــد يعل
ــام. ــي هــي 10 أي ــم أي اســتئناف الت ــرة تقدي ــح ســاري المفعــول بعــد انتهــاء فت ــة يصب التجاري

11-1-4 اعتبار النزاعات عند االستئناف 
خالل 10 أيام من قرار التسوية من قبل محكمة البداية فإن الفريقين يملكان الحق في استئنافه 

وخــالل عمليــة مراجعــة القضيــة فــإن المحكمــة التجاريــة لالســتئناف وفقــا لألدلــة اإلضافيــة المتاحــة، 
تعيــد النظــر فــي القضيــة، واألدلــة اإلضافيــة تقبــل مــن قبــل المحكمــة إذا بــرر المتقــدم بالطلب اســتحالة 
تقديمهــا لمحكمــة البدايــة والمحكمــة التجاريــة لالســتئناف غيــر ملزمــة بــأي حجــج لالســتئناف وتتحقــق 

مــن قانونيــة وصالحيــة القــرار للمحكمــة التجاريــة المحليــة بشــكل كامــل. 

االدعاءات التي لم تعتبر من قبل محكمة البداية ال تقبل في محكمة االستئناف.

المحكمة التجارية لالستئناف أيضا تدرس االستئناف ولها الحق في اتخاذ أحد القرارات التالية:
- ترك القرار للمحكمة التجارية المحلية على ما هو عليه دون تغيير وترفض االستئناف 

- تراجع القرار كليا أو جزئيا وتتخذ قرارا جديدا 
- تراجع القرار كليا أو جزئيا وتنهي اإلجراءات أو تترك اإلدعاء بدون دراسة كليا أو جزئيا 

- تغير القرار 
ــخ  ــح ســاري المفعــول مــن تاري ــرار يصب ــرارا، والق ــة تعتمــد ق ــإن المحكمــة التجاري بنتيجــة االســتئناف ف

اعتمــاده.

11-1-5 حل النزاعات في النقض 
ــق فــي الدعــوى وإن نقــض  ــل كل فري ــة لالســتئناف يمكــن اســتئنافه مــن قب إن قــرار المحكمــة التجاري
استئناف/اســتئناف النقــض يمكــن تقديمــه خــالل 20 يومــا تلــي تاريــخ ســريان مفعــول قــرار المحكمــة 

ــة لالســتئناف . التجاري

وخــالل إعــادة دراســة القــرار فــي النقــض، فــإن محكمــة النقــض علــى أســاس الحقائــق المقدمــة للقضيــة 
تتحقــق مــن طلــب األحقيــة واإلجــراءات القانونيــة مــن قبــل محكمــة البدايــة أو مــن محكمــة االســتئناف. 

إن محكمــة النقــض ال تملــك الحــق فــي تحديــد أو اعتبــار الظــروف غيــر المثبتــة والتــي لــم تــرد فــي القــرار 
ــة المهمــة  ــى أحــد األدل ــاء عل ــة بن ــة األدل ــة أو ترفضهــا أو تقــرر حــول مصداقي أو حكــم المحكمــة التجاري

واألكثــر أهميــة مــن األدلــة األخــرى وأن تجمــع أدلــة جديــدة أو تتحقــق مــن األدلــة بشــكل إضافــي. 



االدعاءات التي لم تعتبر من قبل محكمة البداية ال تقبل في محكمة النقض.
 

محكمة النقض يحق لها: 
- ترك قرار محكمة البداية أو حكم محكمة االستئناف دون تغيير ورفض/رد االستئناف 

- مراجعة قرار محكمة البداية أو حكم محكمة االستئناف بشكل كلي أو جزئي واتخاذ قرار جديد 
- مراجعة قرار محكمة البداية أو حكم محكمة االستئناف وطلب إحالة القضية لمحاكمة جديدة 

- مراجعــة محكمــة البدايــة أو حكــم محكمــة االســتئناف بشــكل كلــي أو جزئــي وإنهــاء اإلجــراءات وتــرك 
االدعــاء بــدون اعتبــار بشــكل لكامــل أو جزئــي 

- تغيير قرار محكمة البداية أو حكم محكمة االستئناف 
- نقض أحد القرارات أو األحكام السابقة 

11-1-6 مراجعة الخالف في المحكمة العليا في أوكرانيا 
إن الفريقيــن واألطــراف األخــرى تملــك الحــق فــي مراجعــة قــرارات المحاكــم التجاريــة بعــد مراجعتهــا فــي 
النقــض، والتشــريعات اإلجرائيــة التجاريــة ألوكرانيــا تحــدد قائمــة حصريــة باألســس التــي يمكــن تقديــم 

طلــب بهــا إلــى المحكمــة العليــا فــي أوكرانيــا مــن أجــل مراجعــة القــرار وهــي: 
• التطبيــق غيــر العــادل لمحكمــة النقــض لنفــس القواعــد للقانــون الدائــم الــذي أدى العتمــاد المحكمــة 

قــرارات مختلفــة المحتــوى فــي عالقــات قانونيــة متشــابهة 

• التطبيــق غيــر المتســاوي/غير العــادل مــن قبــل محكمــة النقــض لنفــس اإلجــراءات القانونيــة فــي 
االســتئناف التــي تمنــع اإلجــراءات الالحقــة التــي اتخــذت فــي مخالفــة القواعــد القضائيــة 

• عــدم االنســجام فــي قــرار محكمــة النقــص بالنســبة للنتيجــة حــول تطبيــق المعاييــر للقانــون الدائــم فــي 
عالقــات قانونيــة مشــابهة مبينــة مــن قبــل المحكمــة العليــا فــي أوكرانيــا 

• إصــدار قــرار مــن قبــل مؤسســة قضائيــة دوليــة التــي حكمهــا معتــرف بــه فــي أوكرانيــا بالنســبة 
للمخالفــات الدوليــة التــي تحــدث فــي أوكرانيــا فــي فــض هــذا النــزاع 

بنتيجة مراجعة القضية وحسب أكثرية األصوات فإن المحاكم تعتمد القرارات التالية: 
• اإٌلقرار الكامل أو الجزئي 

• رد االستئناف 
إن قرارات المحكمة العليا في أوكرانيا نهائية 

11-2 محاكم التحكيم 
مــن أجــل فــض النزاعــات الناتجــة عــن العالقــات التعاقديــة والقانــون المدنــي األخــرى المتعلقــة بتنفيــذ 
العالقــات التجاريــة األجنبية/الخارجيــة والعالقــات االقتصاديــة الدوليــة األخــرى، وأيضــا النزاعــات فــي 
الشــركات ذات االســتثمار األجنبــي فــإن الفرقــاء يمكــن أن يســتخدموا خدمــات التحكيــم التجــاري الدولــي.

ــم التجــاري  ــي »حــول التحكي ــون األوكران ــة هــذه محــددة فــي القان ــة فــض النزاعــات البديل ــق آلي إن تطبي
الدولــي« وأحــكام اتفاقيــة نيويــورك حــول فــض االعتــراف وتعزيــز القــرارات التحكيميــة األجنبيــة واالتفاقية 

األوربيــة حــول التحكيــم التجــاري الدولــي.

ــا  ــة أو قضاي ــة والتــي تشــكل بشــكل خــاص مــن أجــل قضي ــر حكومي ــم هــي جهــة غي إن محكمــة التحكي
معينــة بشــكل منتظــم، والفرقــاء يمكــن أن ينقلــوا النــزاع للتحكيــم إذا ابرمــوا اتفــاق تحكيــم للتقــدم إلــى 
التحكيــم لــكل النزاعــات أو بعــض منهــا والتــي ظهــرت أو تظهــر بينهــم أثنــاء العالقــات القانونيــة بينهــم .

إن اتفــاق التحكيــم يمكــن ن يكــون بشــكل فقــرة تحكيــم فــي اتفــاق أو بشــكل اتفــاق منفصــل. ومــن أجــل 
تجنــب النزاعــات المســتقبلية حــول صالحيــة اتفــاق التحكيــم فــإن األطــراف يجــب أن يولــوا اهتمامــا خاصــا 
باتفــاق التحكيــم بحيــث يتضمــن معلومــات عــن جهــة التحكيــم الخاصــة التــي ســتجري التحكيــم والتــي 

ســتطبق االتفــاق ويحــددوا تاريــخ ومــكان تنفيــذ االتفــاق .

إن فوائد فض النزاعات في محاكم التحكيم تشمل: 
• توفيــر الوقــت للمحكميــن، واالســتئناف لــدى مؤسســة التحكيــم يمكــن األطــراف مــن توفيــر الوقــت 
بينمــا قواعــد المؤسســة تضــع تواريــخ نهائيــة واضحــة لإلجــراءات باإلضافــة لذلــك القضيــة يمكــن 

ــة  ــا معين ــي فــي قضاي ــن بشــكل عال ــذي هــم متخصصي ــن ال تقديمهــا لمحكمي
• قــرار التحكيــم بغــض النظــر عــن البلــد الــذي اتخــذ فيــه معتــرف بأنــه ملــزم لــدى تقديــم طلــب خطــي 

للمحكمــة ذات االختصــاص 

• قرار التحكيم نهائي 

تملــك أوكرانيــا محكمــة للتحكيــم التجــاري الدوليــة فــي غرفــة التجــارة األوكرانيــة، وإن قــرار التحكيــم بغــض 
النظــر عــن البلــد المتخــذ فيــه فغنــه ملــزم والطــرف الــذي يعتمــد علــى القــرار أو يتقــدم لتنفيــذه ســيتقدم 
بأصــل القــرار المصــدق أصــوال أو نســخة منــه مصدقــة واتفــاق التحكيــم األصلــي وإذا كان القــرار أو 
االتفــاق فــي اللغــة األجنبيــة فــإن الفريــق الــذي ســيتقدم بــه يجــب أن يرفــق بــه نســخة مترجمــة أصــوال .

ويمكن رفض االعتراف أو اإلقرار بالقرار بغض النظر عن البلد الذي اتخذ فيه إذا: 
ــر ســاري المفعــول بموجــب  ــاق غي ــر مؤهــل أو هــذا االتف ــم غي ــاق التحكي ــن فــي اتف ــد الفريقي • كان أح

ــه الفريقــان  ــذي يخضــع ل ــون ال القان
• الفريق الذي صدر القرار ضده لم يبلغ أصوال بتعيين محكم أو بموعد التحكيم أو حدوثه 

• القرار اتخذ فيما يخص النزاع غير خاضع التفاق تحكيم 
• تركيب هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم ال تحقق الشروط المحددة في االتفاق بين الفريقين 

• القــرار لــم يصبــح ملــزم بعــد للفريقيــن أو قــد ألغــي أو علــق تنفيــذه مــن قبــل المحكمــة فــي البــالد أو 
بموجــب القانــون الــذي اتخــذ وفقــه 

ــراف أو اإلجــازة للحكــم  ــا أو أن االعت ــون أوكراني ــم بموجــب قان • إن موضــوع الخــالف ال يخضــع للتحكي
ســيكون مخالفــا للسياســة العامــة فــي أوكرانيــا. 

11-3 تنفيذ القرارات 
إن خدمــة التنفيــذ الحكوميــة هــي الهيئــة المســؤولة عــن تنفيــذ قــرارات المحاكــم فــي أوكرانيــا، وباإلضافــة 
ــا ومشــاركة هــذا المعهــد  ــم إقــراره فــي أوكراني لذلــك فــي عــام 2016 فــإن معهــد المنفذيــن الخاصيــن ت

يمكــن أن يعــزز إقــرار األحــكام.
 

ــذ القســري  ــا عندهــا فــإن إجــراءات التنفي ــذ القــرار طوعي ــم إصــدار حكــم ضــد شــخص ورفــض تنفي إذا ت
ــه وهــذه اإلجــراءات تشــمل: ــق علي تطب

• حجــز األمــوال واألمــالك األخــرى المنقولــة وغيــر المنقولــة والحقــوق للمديــن التــي تتضمــن إذا كانــت 
عائــدة آلخريــن أو عائــدة للمديــن مــن آخريــن 

• حجز األجور والدخل والتقاعد والمنح الدراسية للمدين 
• نقل ملكية وتحويل بعض األشياء الواردة في القرار إلى صاحب الحق

• إجراءات أخرى محددة في القرار 

إن إقــرار اإلجــراءات تتــم مــن قبــل موظــف التنفيــذ الحكومــي وفــق مــكان اإلقامــة، الســكن ومــكان 
العمــل للمديــن أو موقــع أمالكــه، وإذا كان المديــن هيئــة قانونيــة فــإن التنفيــذ يتــم فــي موقــع الهيئــة 
ــار مــكان التنفيــذ مــن بيــن عــدة هيئــات خدميــة  الدائــم أو أمالكهــا. وإن المدعــي يملــك الحــق فــي اختي
تنفيذيــة حكوميــة والتــي يمكــن أن تقــوم بتنفيــذ األحــكام وفــق قــرارات فــي المنطقــة المغطــاة بعملهــا. 

ــذ القــرارات خــالل ســتة  ــة لتنفي ــزم باتخــاذ اإلجــراءات التنفيذي ــذ األحــكام الحكومــي مل إن مســؤول تنفي
أشــهر مــن صــدور القــرار أو تنفيــذ قــرار بتحصيــل الحــق، وفــي حــال كــون القــرار غيــر مــادي خــالل شــهرين 

وفتــرة تنفيــذ قــرار الحــق المــادي تحســب مــن تاريــخ إرفــاق آخــر وثيقــة تنفيذيــة بالحــق. 

11-4 االعتراف بالقرارات للمحاكم األجنبية في أوكرانيا 
ــة  ــذ وإقــرار األحــكام األجنبي ــراف وتنفي ــا تعــرف إجــراء االعت ــة فــي أوكراني إن تشــريعات اإلجــراءات المدني
فــي أوكرانيــا وقــرار المحكمــة األجنبيــة يكــون معترًفــا بــه ومقــًرا بــه فــي أوكرانيــا بشــكل تبادلــي، وإذا كان 
االعتــراف بالقــرارات األجنبيــة واإلقــرار بهــا يعتمــد علــى مبــدأ التبادليــة فإنــه يعتبــر موجــودا وإذا لــم يثبــت 

خــالف ذلــك. 

إن قــرار المحكمــة األجنبيــة يمكــن أن يؤتــى بــه للتنفيــذ فــي أوكرانيــا خــالل 3 ســنوات مــن تاريــخ ســريان 
ــل المحكمــة فــي موقــع إقامــة  ــة مــن قب ــرار محكمــة أجنبي ــذ القســري لق ــه وإصــدار إذن بالتنفي مفعول
ــا أو كانــت إقامتــه مجهولــة، فــإن  المديــن وإذا كان المديــن ليــس لــه محــل إقامــة معــروف فــي أوكراني
ــا  ــي يقــع فيه ــل المحكمــة الت ــة يكــون مــن قب ــرار محكمــة أجنبي ــذ ق ــذ القســري لتنفي إصــدار إذن التنفي

ــن.  أمــالك المدي

إذا كانــت المعاهــدات الدوليــة المقــرة مــن قبــل الفيركوفنــا رادا فــي أوكرانيــا ال تــورد الوثائــق التــي يجــب 
ــة يحــب أن ترفــق  ــر موجــودة فــإن الوثائــق التالي أن ترفــق باالدعــاء أو إذا كانــت مثــل هــذه المعاهــدة غي

باالدعــاء  
• نسخة مصدقة أصوال من قرار المحكمة األجنبية والتنفيذ القسري المطبق عليه 

• وثيقة رسمية تبين حقيقة أن قرار المحكمة أألجنبية أصبح ساري المفعول 
• وثيقــة تثبــت أن الطــرف الــذي اتخــذ القــرار بحقــه مــن قبــل المحكمــة األجنبيــة قــد اتخــذ لــم يشــارك فــي 

المحاكمــة وقــد بلــغ بشــكل رســمي بوقــت ومــكان المحاكمــة 
• الوثائق التي تحدد أي جزء أو شكل وما هي الفترة التي ينفذ بها قرار المحكمة األجنبية 

• الوثائق التي تثبت سلطة/صالحية الممثل/الوكيل 
• ترجمــة بقائمــة الوثائــق إلــى اللغــة األوكرانيــة أو اللغــة التــي تــرد فــي المعاهــدات الدوليــة التــي أقرتهــا 

أوكرانيــا وفــق التشــريعات .

وبعــد دراســة الوثائــق المقدمــة واالســتماع إلــى الشــروحات مــن األطــراف فــإن المحكمــة تقــرر بمنــح 
اإلذن بالتنفيــذ القســري لقــرار المحكمــة األجنبيــة ووفــق قــرار المحكمــة األجنبيــة والقــرار لمنــح التنفيــذ 

القســري لــه فــإن المحكمــة تصــدر أمــر التنفيــذ. 
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•  the object of the dispute cannot be subject to arbitration under the law of Ukraine 
    or the recognition or enforcement of the award would be contrary to the public 
    policy of Ukraine.

11.3. Enforcement of decisions
The State Enforcement Service of Ukraine is the body responsible for the enforcement 
of court decisions in Ukraine. In addition, in 2016 the institute of private enforcement 
officers was introduced in Ukraine, involvement of which can expedite the procedure 
of awards enforcement.

If the person, against whom the award was delivered, refuses to execute the decision 
voluntarily, then the measures of enforcement are taken. These measures include:
•  seizure of the debtor’s funds and property or property rights, including if they  
    belong to others or belong to the debtor from others;
•  seizure of the debtor’s salary, income, pension, scholarship; 
•  removal from the debtor and transfer of certain items listed in the decision to the  
    creditor;
•  other measures stipulated by the decision.

Enforcement procedures are carried out by a state enforcement officer according 
to the debtor’s place of residence, place of stay or place of work or the location 
of the property. If the debtor is a legal entity, the enforcement is carried out at the 
location of its permanent body or property. The plaintiff is entitled to choose the 
place of enforcement among several state enforcement services, authorized to take 
enforcement actions on implementing the decision on the territory covered by their 
function.   

The state enforcement officer is obliged to take enforcement actions on implementing 
the decision within 6 months of the resolution on enforcement and in case of non-
property decision – within 2 months. Duration of the enforcement procedure is 
calculated from the date of attachment of the last enforcement document to the title. 

11.4. The recognition of foreign courts decisions in Ukraine 
The civil procedural legislation of Ukraine defines the procedure for foreign awards 
recognition and enforcement in Ukraine. A foreign court decision is recognized 
and enforced in Ukraine, if its recognition and enforcement are foreseen with an 
international treaty or on the basis of the principle of reciprocity. If the recognition 
and enforcement of a foreign decision depends on the principle of reciprocity, it is 
considered to exist, if not proven otherwise. 

The decision of a foreign court may be brought to execution in Ukraine within three 
years from the date of its entry into force, with some exceptions. Issue of permission 
for compulsory execution of a foreign court decision is reviewed by the court at the 

debtor’s residence or location. If the debtor has no domicile or residence on the 
territory of Ukraine or his/her residence or stay is unknown, issue of permission for 
compulsory execution of a foreign court decision is reviewed by the court at the 
location of the debtor’s property.

If international treaties, ratified by the Parliament of Ukraine, do not list the documents, 
which must accompany the claim, or if such a treaty is not available, the following 
documents should accompany the claim:
•  a duly certified copy of the foreign court decision, the compulsory execution of  
    which is applied for;
•  the official document testifying to the fact that the foreign court decision has come  
    into force;
•  the document, which certifies that the party against whom the foreign decision  
    was taken and who was not involved in the trial, was properly notified of the time  
    and place of the hearing;
•  the document defining in which part or from what period the foreign court decision 
    is to be executed;
•  the document certifying the authority of the representative;
•  translation of the listed documents into the Ukrainian language or the language 
    provided by the international treaties of Ukraine, certified according to the  
    legislation.

Having examined the documents submitted and having heard the explanations of the 
parties, the court decides to grant the permission for compulsory execution of the 
foreign court decision. Pursuant to the decision of the foreign court and the decision 
on granting the permission for its enforcement, the court issues an enforcement title. Subscribe!
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or its full or partial rejection), the commercial court takes decisions according to  
evaluation of the evidence submitted by the parties and other participants in the  
commercial process, and the evidence, demanded by the commercial court.

The adopted decision is announced by the commercial court in the courtroom after 
the hearing. The commercial court decision comes into force after the expiration of 
appeal submission period, which is 10 days.

11.1.3. Consideration of disputes on appeal
Within 10 days of the decision settlement by the trial court, the parties have the right 
to appeal it.

During the process of case revision, a commercial court of appeal, according to 
the available or supplementary evidence, reargues the case. Additional evidence is 
accepted by the court if the applicant has justified the impossibility of its submission 
to the trial court. The commercial court of appeal is not bound by the arguments of 
the appeal and verifies the legality and validity of the decision of the local commercial 
court in full.

Claims that were not considered by the trial court are not accepted in the court of 
appeal.

The commercial court of appeal further to appeal consideration has the right to take 
one of the following decisions:
•  to leave the decision of the trial court unchanged and dismiss an appeal;
•  to reverse the decision in whole or in part and make a new decision;

•  to reverse the decision in whole or in part and terminate the proceedings or leave  
    the claim without consideration in whole or in part;
•  to change the decision.

As a result of an appeal, the commercial court adopts a resolution. The resolution 
comes into force from the date of its adoption.

11.1.4. Resolution of disputes on cassation
Resolution of the commercial court of appeal can be appealed by each party of a 
lawsuit. A cassation appeal may be filed within 20 days following the date when the 
decision of the commercial court of appeal came into force.

During the decision review in cassation, the court of cassation, on the basis of the 
established facts of the case, verifies the application of the substantive and procedural 
law by the trial court or by the court of appeal.

The court of cassation has no right to determine or consider circumstances unproved, 
which were not established in the decision or resolution of the commercial court or 
rejected by it, to decide on the credibility of any evidence, on the superiority of one 
evidence over another, to collect new evidence or to verify evidence additionally.

The court of cassation is entitled to:
•  leave the decision of the trial court or a resolution of the court of appeal unchanged  
    and dismiss an appeal;
•  reverse the decision of the trial court or a resolution of the court of appeal in full or  
    in part and make a new decision;
•  reverse the decision of the trial court or a resolution of the court of appeal and  
    remand the case for a new trial;
•  reverse the decision of the trial court, a resolution of the court of appeal in full or  
    in part and terminate the proceedings or leave the claim without consideration in  
    full or in part;
•  change the decision of the trial court or a resolution of the court of appeal;
•  uphold one of the previous decisions or resolutions.

11.1.5. Dispute review in the Supreme Court of Ukraine
Parties and third parties are entitled to apply for review of decisions of commercial 
courts after their review on cassation. The commercial procedural legislation of 
Ukraine establishes an exclusive list of grounds under which an application may be 
filed to the Supreme Court of Ukraine for the decision review, namely:
•  unequal application by the court of cassation of the same rules of the substantive  
    law, having led to the adoption of court decisions of different content in similar  
    legal relations;
•  unequal application by the court of cassation of the same rules of the procedural  
    law at the appeal, having prevented further proceedings or having been taken with  

    violation of jurisdiction rules;
•  inconsistencies of the decision of the court of cassation to the conclusion as to  
    the application of the substantive law norms in similar legal relations, stated by the  
    Supreme Court of Ukraine;
•  establishment by the international judicial institution, whose jurisdiction is  
    recognized by Ukraine, of Ukraine’s violations of international obligations in this  
    dispute resolution. 
As a result of case review, by the majority of votes, the court adopts one of the 
following resolutions on:
•  full or partial appeal allowance;
•  appeal dismissal.

The decision of the Supreme Court of Ukraine is final. 

11.2. Courts of arbitration
In order to resolve disputes arising from contractual and other civil law relations 
regarding implementation of foreign trade and other international economic relations, 
as well as disputes of enterprises with foreign investment, the parties may use the 
services of international commercial arbitration. 

The application of this alternative dispute resolution mechanism is specified in the 
Law of Ukraine “On International Commercial Arbitration” and the provisions of the 
New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 
and European Convention on International Commercial Arbitration.

The arbitration court is a non-governmental institution, formed specifically for the 
particular case or cases review on a regular basis. Parties may transfer dispute 
to arbitration if they have concluded an arbitration agreement for submission to 
arbitration of all or certain disputes, which have arisen or may arise between them in 
connection with the legal relationship between them.

The arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in an 
agreement or in the form of a separate agreement. In order to avoid future disputes 
on the arbitration agreement validity, the parties should pay special attention to the 
arbitration agreement specifying information on a specific arbitration institution that 
is to conduct the trial, to the law, which shall be applied to the agreement and to the 
place and date of the agreement execution.

The benefits of resolving disputes by arbitration courts include:
•  time saving and specialization of arbitrators. An appeal to the arbitration institution  
    enables parties to save time, whereas rules of the institution establish clear  
    deadlines for the proceedings. In addition, the case can be submitted to the  
    arbitrators, who are highly specialized in specific cases;
•  an arbitral award, irrespective of the country in which it was taken, is recognized as  

    binding upon presentation of a written request to the competent court;
•  the arbitral award is final.

Ukraine has the International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber 
of Commerce and Industry. 

The arbitral award, irrespective of the country in which it was taken, is recognized as 
binding and the party relying on award or applying for its execution shall submit the 
original of the decision, duly certified, or a duly certified copy thereof, and the original 
of the arbitration agreement. If the award or the agreement is in a foreign language, 
the party shall supply a duly certified translation of these documents.

The award can be refused in recognition or enforcement, regardless of the country in 

which it was taken, only if:
•  one of the parties of the arbitration agreement was incompetent or this agreement 
    is invalid under the law to which the parties have subjected it;
•  the party, against which the award was taken, was not properly notified of the 
    appointment of the arbitrator or arbitration;
•  the decision was taken regarding a dispute not contemplated by the arbitration 
    agreement;
•  the composition of the arbitral tribunal or the arbitration procedure did not meet the 
    requirements set out in the agreement between the parties;
•  the decision has not yet become binding to the parties or has been cancelled or 
    its execution was suspended by a court of the country, in which, or under the law 
    of which it was taken;
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the exclusive proprietary right to the object of intellectual property, specified in the 
agreement, but not more than for five years. 

An operating license for the object of intellectual property right and license agreements 
are not subject to the mandatory state registration. Their state registration is carried 
out at the request of the licensor or licensee.

The absence of state registration does not affect the validity of the rights granted 
under a license or another agreement, and other rights to the appropriate object of 
intellectual property right, including the right of the licensee to apply to court for his/
her rights protection.

10.5. Appeal to the Antimonopoly Committee of Ukraine
Persons, whose rights have been violated as a result of acts of unfair competition 
(e.g. an abuse of a trade mark or a trade name and unlawful collection, publication 
and use of trade secrets), are entitled to file an application to the Antimonopoly 
Committee of Ukraine for their rights protection.

The Antimonopoly Committee of Ukraine is entitled, in addition to acknowledgement 
of an unfair competition or prohibition of an unfair competition, to take a decision on 
imposing a fine. 

11. Dispute resolution
The basic principles of the judicial system of Ukraine are defined in the Constitution 
of Ukraine. The judicial system of Ukraine consists of general courts and the 
Constitutional Court of Ukraine. At that, the Constitutional Court of Ukraine is the sole 
body of constitutional jurisdiction. In 2016, the extensive process of restructuring the 
judicial system of Ukraine began, targeted to improve the efficiency of the courts, 
renewing the judicial staff, and perform control over judges’ activities. Besides 
resolution of disputes in courts, their resolution can be transferred to arbitration or 
mediation institutions.

11.1. General courts
The system of general courts consists of local courts (trial courts), courts of appeal 
(courts of the second instance) and high specialized courts (courts of the third 
instance). The Supreme Court of Ukraine is the highest judicial body in the system 
of general courts. The appropriate high specialized courts are the highest judicial 
bodies of specialized courts.

The general courts specialize in civil, criminal, commercial, administrative cases and 
cases of administrative offenses.
Both private individuals and legal entities (via their authorized representatives) can 
participate in hearings in the general courts. Protection of rights and interests of 
individuals is performed by virtue of claim. The defendant, in turn, may file objections 
to the claim.

Commercial courts are the most important from the perspective of foreign investors 
doing business in Ukraine. Enterprises, institutions, organizations and other legal 
entities, including foreign ones, and also private entrepreneurs are eligible to apply 
to the commercial court for protection of their violated or disputed rights and 
interests protected by the law, and for provision of measures targeted at prevention 
of violations.

11.1.1. Measures for securing a claim 
The commercial court at the request of the party or on its own initiative is entitled to 
take actions to secure the claim, including:
•  to seize property or assets belonging to the defendant;
•  to forbid the defendant to perform certain actions;
•  to forbid other persons to perform any acts relating to the subject of the dispute;
•  to stop penalties on the basis of the enforcement document or any other document  
    by which the penalty is carried out in an undisputable order.

11.1.2. Case hearing in the trial court 
Disputes are resolved by commercial courts within the period of two months from the 
date of the claim receipt. In exceptional cases, at the request of the party and taking 

into account special aspects of the dispute, the commercial court may extend the 
period of case examination.

The proceedings in commercial courts begin with filing the claim. The court automatic 
documenting system provides distribution of cases among judges. A legal claim is 
filed to the commercial court in writing. A legal claim should contain certain information 
and documents, which may be extended for the proper dispute resolution, namely:
•  information on the court to which the claim is filed;
•  information (the name of a legal entity, ID of a private individual, location, domicile,  
    identification code of a legal entity or the registration number of the taxpayer’s  
    registration card) about the parties in the case;
•  document, which confirms sending 
•  information about the amount of the claim, if the claim is subjected to monetary  
    valuation or about the contract disputes arising at conclusion, modification and  
    termination of commercial contracts;
•  content of the claim and circumstances, on which the claim is based; indication  
    of evidence supporting the claim; reasonable calculation of the amounts withheld  
    or disputed; the legislation under which the claim is filed;
•  information about measures on out-of-court dispute the claim copy and documents  
    attached thereto to the defendant;
• document confirming the court fees payment in the prescribed manner and  
    amount;
•  the list of documents and other evidence attached to the application.

When filing a claim, the plaintiff is obliged to provide the parties with a copy of the 
claim and attached documents according to the number of defendants and third 
parties by registered mail with an inventory.

The defendant is entitled, having received the decision on proceedings institution, to 
send to the commercial court a statement of defence and all documents that confirm 
defensive pleading and file a counterclaim for a joint review with the initial claim prior 
to examination of the case on its merits.

The commercial procedural legislation of Ukraine defines a number of grounds, on 
which the court may refuse to accept the plaintiff`s claim and to consider the case. 
Thus, the judge refuses to accept a claim if:
•  the dispute cannot be considered in commercial courts of Ukraine;
•  a commercial court or another body which, within its competence, solves  
    commercial disputes, has proceedings on the case between the same parties on  
    the same subject and of the same reasons, or there is a decision of these bodies  
    concerning that dispute;
•  a legal entity, having applied with a claim or to whom an action has been brought,  
    suspended its business activity.
In resolving a commercial dispute on the merits (whether satisfaction of the claim 

10.6. Protection of intellectual property rights by court
Every person is entitled to apply to court to protect his/her intellectual property. The 
court, in cases and according to the procedure prescribed by the law, may decide, 
in particular, to:
1)  take immediate measures to prevent infringement of intellectual property rights  
     and preservation of evidence;
2)  suspend customs clearance of goods, imports or exports of which are carried  
     out with the violation of intellectual property rights, across the customs border of  
     Ukraine;
3)  withdraw the goods, manufactured or put in public circulation with the violation of  
     intellectual property rights, from civil circulation and to destroy such goods;
4)  withdraw the materials and tools, used primarily for the manufacture of goods  
     with the violation of intellectual property rights, from civil circulation or remove  
     and destroy such materials and tools;
5)  impose single money penalties instead of the compensation of losses for the  
     unauthorized use of intellectual property rights. The size of the penalty is  
     determined in accordance with the law on the basis of guilt and other  
     circumstances, which are essential;
6)  publish information about violations of intellectual property rights and content of  
     the court decision for such violations in the media.

Also, in some cases of such violations, administrative or criminal liability for the  
intellectual property rights violation can be applied.
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right, if according to the law, it is new.

The scope of legal protection is defined by the claims, a utility model, and a set of 
essential features of the industrial design.

Compared to the copyright, the acquisition of the intellectual property right to an 
invention, a utility model or an industrial design is certified by a patent.

10.2.3. Intellectual property right to a trademark
Any designation or any combination of signs suitable for distinguishing goods 
(services) produced (provided) by one person from goods (services) produced 
(provided) by others can be a trademark. In particular, these designations may be: 
words, letters, numerals, figurative elements, combinations of colours.

Acquisition of the intellectual property right to the trademark needs to be certified. 
The scope of legal protection of a trademark is defined by its image and by the goods 
and services listed in a certificate, unless otherwise provided by law.

Acquisition of the intellectual property right to the trademark, which has the 
international registration or is recognized, in the manner prescribed by the law, as 
well known, does not require certification.

A proprietary right to a trademark is the right to use the trademark, the exclusive 
right of authorizing to use the trademark, the exclusive right to prevent unauthorized 
use of the trademark, including prohibition of such use, and other proprietary rights 
established by the law.

Proprietary rights to the trademark belong to the holder of a relevant certificate, to the 
holder of an international registration, to a person, whose trademark is recognized, 
in the manner prescribed by the law as well known, unless otherwise provided by an 
agreement.

10.2.4. Intellectual property rights to the objects created in connection with 
employment agreement performance
Personal non-property rights to the object created in connection with performance of 
an employment agreement belong to the employee, having created such an object. 
In the cases provided by the law, certain personal non-property rights to that object 
may belong to a legal entity or a private entrepreneur, where the employee works/is 
hired by.

Proprietary rights to an object created in connection with the performance of an 
employment agreement belong to the employee, having created this object, and to 
a legal entity or a private entrepreneur, where the employee works/is hired by, jointly, 
unless otherwise provided by the agreement.

Features of realization of proprietary rights to the object created in connection with 
the performance of an employment agreement may be prescribed by the law.

10.3. Personal non-property rights of intellectual property 
Intellectual property rights comprise a personal non-property right and a proprietary 
right.

Personal non-property rights are:
1)  the right to recognize a person as a creator (author, artist, inventor, etc.) of an  
     object of the intellectual property right;
2)  the right to prevent any offence against the intellectual property right that may  
     inflict harm to the honour and reputation of the holder of the intellectual property 
     right;
3)  other personal non-property rights established by the law.

Personal non-property rights belong to the creator of the object of the intellectual 
property right. In the cases provided by the law, personal non-property rights may 
belong to others.

Personal non-property rights remain in force without time limit, unless otherwise 
provided by the law.
Proprietary rights are:
1)  the right to use the object of intellectual property right;
2)  the exclusive right to authorize the use of the object of intellectual property right;
3)  the exclusive right to prevent unauthorized use of the object of intellectual property 
    right, including prohibition of such use;

4)  other proprietary rights established by the law.

The law may establish exceptions and limitations to proprietary rights, provided that 
such limitations and exceptions do not create significant difficulties for the normal 
implementation of proprietary rights of intellectual property and implementation of 
interests of the holders of those rights.

Proprietary rights, under the law, can be a contribution to the authorized capital of a 
legal entity, subject of the pledge agreement and other obligations, etc.
Proprietary rights are valid within the time limits prescribed by the law or an agreement.

10.4. Use and transfer of the object of intellectual property right
The person, who has the exclusive right to authorize the use of the object of intellectual 
property right, can use this object at his/her own convenience, in compliance with the 
rights of others.

The use of the object of intellectual property right by another person is carried out 
with the permission of the person, who has the exclusive right to authorize the 
use of intellectual property right, except in cases of the legitimate use without the 
authorization provided by the law.

Terms of permission issue (license issue) for the use of the object of the intellectual 
property right can be defined by a license agreement.
Proprietary rights may be transferred in whole or in part to another person. The terms 
of the intellectual property rights transfer may be determined by an agreement.

Disposal of proprietary rights is carried out on the basis of the following agreements:
1)  an operating license for objects of intellectual property rights;
2)  a license agreement;

3)  an agreement on use of objects of 
intellectual property right;
4)  an agreement on the exclusive 
intellectual property rights transfer;
5)  another agreement on disposition 
of intellectual property rights.

An agreement on disposal of 
proprietary rights is concluded in 
writing. In the event of non-compliance 
with the written form of the disposal 
agreement of the intellectual property 
rights, such an agreement is void. 
However, the law may establish cases, 
in which the agreement on disposal of 
proprietary rights may be concluded 
verbally. 

The person, who has the exclusive 
right to authorize the use of the object 
of intellectual property, can provide a 
written commission to another person, 
which gives the right to use this object 
in a certain limited area. An operating 
license for the object of intellectual 
property right may be issued as a 
separate document or can be a part 
of a license agreement.

The license agreement determines the type of a license, operating area of the 
object of intellectual property right (the specific rights granted under the agreement, 
application of an object, the area and period for which the rights are granted, etc.), 
size, procedure and terms of fee payment for disposal of the intellectual property 
right, as well as other conditions, which the parties consider to be included into the 
agreement. If no term regarding the intellectual property rights disposal is included 
in the license agreement, the license agreement is deemed to be applicable on the 
territory of Ukraine.

The license agreement is concluded for the period established by the agreement, 
which must expire no later than the expiry of the validity period of the exclusive 
proprietary right to the object of intellectual property, specified in the agreement. If the 
term about the agreement validity is absent in the license agreement, it is considered 
to be concluded for the period remaining until the expiry of the validity period of  
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9.3.1. Sale of privatization targets at auctions, by tender, on stock exchanges
Sale of privatization targets at auction, by tender and on stock exchanges shall be 
performed under the procedure approved by the State Property Fund of Ukraine, the 
Antimonopoly Committee of Ukraine, the National Commission on Securities and 
Stock Market.

If an integral property complex, proposed for sale at auction or by tender, has not 
been sold, a decision on its restructuring shall be made.
If the facility proposed for sale at auction or by tender has not been sold, the public 
privatization authority may decide on selling such a facility at auction by reducing the 
initial bid price.

A selling price at the auction may be reduced to the level of actual demand with no 
restriction on minimum selling bid price. Facilities not sold at auction by reducing 
the price of the stock exchange, including by fragmentation, are proposed for sale at 
auction without price announcement. An auction without price announcement shall 
be conducted up to the final sale of the facility.

9.3.2. Privatization of leased property 
Privatization of leased integral property complexes of state companies, organizations 
and their departments, except for small public companies, shall be performed by 
selling state’s shares in public companies.

9.4. Information on privatization
The State Property Fund of Ukraine provides transparency of privatization and 
announces notifications on the process and results of privatization. This is substantially 
the case of information related to facilities to be prepared for privatization and facilities 
in respect of which a decision on privatization is made as well as on conditions of 
their sale.

The results of the privatization of a facility (the winner of the tender, an auction, change 
of privatization procedure; price of the purchased privatization object; information 
about purchasers, distribution of privatized shares between new owners) shall be 
published in the official printed publications of state bodies on privatization, as well 
as on the official website of the State Property Fund of Ukraine (www.spfu.gov.ua/
en/). Such a publication is made within 30 days following approval of the sale results 
or within 30 calendar days following the date of the purchase and sale agreement.

9.5. Requirements for protection of economic competition
Privatization of companies, having signs of dominance on the national or regional 
goods (works, services) market, shall be performed subject to approval of the 
appropriate authority of the Antimonopoly Committee of Ukraine.

The participants of the auction for sale of shares, which results in achieving or 
exceeding 25 % or 50 % of the votes in the supreme governing body of the relevant 
business entity, as well as assets in an integral property complex or a structural unit of 
a business entity of strategic importance for the economy and state security or which 
contains signs of dominance on the national market for goods (works, services), shall 
submit during these procedures the information about the relationship of control. 
In certain cases, the purchaser must obtain permission from the Antimonopoly 
Committee of Ukraine for concentration.

9.6. Registration of privatization deals
For privatization of a state property facility through its buying-out, sale at auction, by 
tender, the relevant purchase and sale agreement shall be concluded between the 
purchaser and the seller.

The purchase and sale agreement shall include obligations envisaged in the business 
plan or privatization plan or obligations of the parties identified by the terms of the 
auction, tender or buying-out on keeping main types of the activity, technical re-
equipment, modernization of production, performance of set mobilization tasks, 
repayment of debt, provision of social protection to workers, requirements and 
additional restrictions of the environmental legislation on the facility use.

The purchase and sale agreement must be notarized and registered in certain cases. 
The facility ownership is passed to the purchaser following payment of sale price in 
full.

At the discretion of the privatization body, the opportunity to resolve disputes arising 
between the seller and the purchaser in connection with the purchase and sale 
agreement of the privatization facility or on its basis in the international commercial 
arbitration court may be provided in the purchase and sale agreement of the 
privatization facility.

10. Intellectual property rights 
10.1. General provisions
The law of Ukraine defines an intellectual property right as a right of a person to a 
result of intellectual, creative activity or to another object of intellectual property. 
Intellectual property comprises the results of intellectual and creative activity of a 
person, such as computer programs, inventions, utility models, trademarks, trade 
names, literary, artistic or scientific works, etc.

The protection of intellectual property rights is carried out both at the national 
legislative level and in accordance with the international agreements and treaties, 
ratified by Ukraine, that are an integral part of the Ukrainian law.

In the field of the intellectual property right protection Ukraine has ratified several 
international treaties and agreements, including:
1)    the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization;
2)    the Universal Copyright Convention;
3)    the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works;
4)    the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
5)    the Patent Cooperation Treaty;
6)    the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks;
7)    the Protocol to the Madrid Agreement Concerning the International Registration  
       of Marks;
8)    the Trademark Law Treaty;
9)    the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and  
       Services for the Registration of Marks;
10)  the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants;
11)  the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of  
       Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure.

According to Article 41 of the Constitution of Ukraine, everyone has the right to own, 
use and dispose of his/her property, the results of his/her intellectual and creative 
activity.

The author of the object of intellectual property (the performer, the inventor, etc.) and 
others possessing personal non-property or proprietary rights under the legislation or 
the agreement are considered the subject of the intellectual property right.

According to Article 29 of the Law of Ukraine “On Copyright and Related Rights”, 
property rights of authors and other persons, having the exclusive copyright, are 
inheritable. Personal non-property rights are not inheritable. However, the successors 
have the right to protect the authorship of the work and to resist distortion, corruption 
or other modification of the work, as well as any other offence against the work that 
may inflict harm to the author’s honour and reputation.

10.2. Subject of intellectual property right
The results of a person’s intellectual and creative activity are the subject of the 
intellectual property right. Thus, the results of this activity (regardless of the form, 
purpose, value and method of display) include the inventions, utility models, as well 
as scientific, literary and artistic works.

Subjects of intellectual property right are divided into four groups:
1)  copyright and related rights, which include, in particular, literary and artistic works,  
    audio-visual works, works of painting, architecture, sculpture and graphic arts, 
    photographic works, translations, computer programs, databases if, according to  
    the selection or arrangement of their components, they are the result of an  
    intellectual activity;
2)  objects of the industrial property right (inventions, utility models, industrial designs);
3)  plant varieties and animal breeds;
4)  the brand identity of products and economic turnover participants, such as domain  
     names, trademarks for goods and services, trade names, geographical indications  
    and trade secrets.

10.2.1. Copyright and related rights
The copyright arises at the moment of the work creation. The Copyright does not 
cover ideas, processes, business methods or mathematical concepts as such.

The author of the work is the primary subject of copyright. Unless the contrary is 
proved, the individual, mentioned on the original or copy of the work (presumption of 
authorship) in the ordinary manner is considered to be the author of the work. Other 
individuals and legal entities, having acquired rights to the work under the agreement 
or law, are also subjects of copyright.

The Copyright also covers the protection of related rights. The objects of related 
rights are: literary, musical, theatrical works, phonograms, video grams, programs of 
broadcasting organizations, etc.

10.2.2. Industrial property
Industrial property covers rights and objects of intellectual property, such as 
inventions, utility models, industrial designs.

The invention is considered suitable for the acquisition of intellectual property right, 
if, under the law it is new, involves an inventive level and is suitable for industrial use. 
A product (a device, a substance, etc.) or process in any field of technology can be 
the object of the invention.

The utility model is considered allowable for the acquisition of the intellectual property 
right if under the law, it is new and suitable for industrial use. As for the industrial 
design, it is considered appropriate for the acquisition of the intellectual property 
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In case of sale of the subject of the lease agreement, the buyer shall acquire all rights 
and obligations under the lease. The parties may also agree that the lease agreement 
shall be terminated upon the sale of the leased item.

Sublease shall be allowed only with the consent of the lessor. Such a consent may be 
envisaged in the lease agreement or in the form attached thereto after the conclusion 
of the lease agreement.

The lessor shall be entitled to request termination of the lease agreement if:
•  the lessee uses the leased item contrary to the agreement’s scope or item’s  
    intended purpose; 
•  the lessee without the lessor’s consent has given the subject of the lease to another 
    person;
•  negligent behaviour of the lessee threatens damage to the subject of the lease;
•  the lessee has not started structural repairs of the subject of the lease unless the  
    lessee bears no responsibility ensuring such structural repairs.

At the same time, the lessor may terminate the lease agreement if the lessee has 
delayed lease payments for more than three months.

The lessee shall be entitled to request termination of the lease if:
•  the lessor has provided for use the subject of lease that does not comply with the 
    scope of the agreement and its intended purpose;
•  the lessor does not comply with its responsibility of carrying out structural repairs 
    of the subject of the lease agreement.
The special regulation of the state-owned and municipal property lease is set out in 
the Law of Ukraine “On Lease of State-owned and Municipal Property”. The law, inter 
alia, stipulates conditions of lease of state-owned and municipal communal property 
complexes and their structural units, specific facilities of state-owned and municipal 
property. 

Communal property complexes and individual buildings, which are state-owned, 
shall be leased by the State Property Fund of Ukraine and its local bodies. 

8.5. Land plot lease
The issue of land lease in Ukraine is governed by the Law of Ukraine “On Land 
Lease“. Land plot lease shall mean a contractually based fixed-term paid ownership 
and use of the land plot required by the lessee for business and other activities.

Lessors of land plots are individuals and legal entities, owning land plots, or persons 
authorized by them. Lessors of the municipal land plots are rural, village and city 
councils within their powers. Lessors of the state-owned land plots are the executive 
authorities that transfer land plots for ownership or use pursuant to the law.

9. Privatization in Ukraine
Realizing the importance of privatization process impact on the companies’ 
performance efficiency, as well as the effect of the positive-going signal being sent 
through successful privatization of state and municipal facilities to foreign investors, 
Ukraine improves its legal and administrative framework for privatization. Privatization 
of about 450 facilities of state and municipal property will run for the next few years, 
70 of them are large and medium-sized companies.

9.1. Objects of privatization
The objects of state property subject to privatization include companies as integral 
property complexes, construction in progress, individual objects, shares, and objects 
of social and cultural purpose.

In order to employ privatization methods rationally and efficiently, privatization objects 
are classified into the following groups:
A – single asset complexes of state companies, their structural units that can be  
      separated into independent companies, including during the restructuring of    
      public companies. The average number of employees at such facilities shall not  
       exceed 100 people, and gross income from sales shall not exceed UAH 70 million  
      (approximately USD 2.5 million);
B – single asset complexes of state companies, their structural units, with average  
      number of employees exceeding 100 people, and gross income from sales 
      exceeding UAH 70 million (approximately USD 2.5 million). The property value of  
      such facilities is sufficient for the formation of the company share capital;
C – single asset complexes of state companies and shares of joint stock companies,  
      which at the moment of privatization are of strategic importance for the state 
      economy and security or the national product market. This group also includes  
      the companies of military-industrial complex, as well as facilities, requiring the  
      special privatization procedure.

Privatization of the facilities of this group is carried out on the basis of the special 
privatization procedure. The special privatization procedure includes examination 
of the demand for a particular privatization facility taking into account the current 
market situation.

An important factor is determining the method of sale, taking into account all the 
peculiarities of production and technical, financial and property condition of each 
company subject to privatization, the sale of an integral property complex or stocks 
of shares in public companies. This approach shall ensure the capital concentration 
and effective company performance in the post-privatization period;
D – construction in progress, inactive facilities. These include buildings,  
      constructions, transmission devices not in operation, including together with the  
      land in the state property, they are located on;

E – shares owned by the State in the companies’ share capital (including foreign- 
      owned companies) located on the territory of Ukraine or abroad;
F – objects of social and cultural designation. This group includes primarily objects of  
      press, television, radio broadcasting, sanatorium-resort facilities, etc.

9.2. Purchasers
Purchasers of privatization facilities may be citizens of Ukraine, foreigners and 
stateless persons, legal entities registered in Ukraine, as well as foreign legal entities.
However, it should be noted that the privatization legislation identifies the list of 
persons, not able to be purchasers of state and municipal property facilities. These 
include:
•  legal entities with the share of state ownership exceeding 25 %;
•  legal entities with a shareholder or the final beneficiary owner (or any related  
    persons) from the country, which is recognized by the Parliament of Ukraine as the  
    aggressor country or in respect of which the sanctions are imposed in accordance  
    with the law;
•  public authorities;
•  employees of privatization state agencies;
•  persons registered in an offshore zone or countries included by the FATF into the  
    list of countries, failing to cooperate in the field of counteracting money laundering;
•  persons being directly or indirectly under control of the ultimate beneficiary owners  
   or their related persons.

Thus, important requirements, applied to purchasers in the privatization process are 
the disclosure of final beneficiaries-investors, purchasing shares in state companies. 
These requirements are aimed at ensuring transparency of privatization and avoiding 
re-sale of privatization facilities to related parties at bargain prices.

9.3. The methods, procedures and process of privatization
Each group of privatization facilities might be privatized using certain methods. A 
decision on approval of a privatization method shall be made by the privatization 
body. The procedure for determining methods of privatization of various groups of 
facilities is governed by the law and the State Privatization Program.

Privatization of state property is performed through:
•  sale of privatization facilities at the auction;
•  sale of privatization facilities on a competitive basis with the opening price offering  
    under the auction principle;
•  sale of shares (stocks) owned by the state in entities at the auction, by tender, on  
    the stock exchanges;
•  sale of integral property complexes of state companies by tender;
•  buy-out of privatization target;
•  sale of shares on international stock markets, including the form of depositary  
    receipts.

The term of land lease shall be determined by an agreement, but it may not exceed 50 
years. This provision shall be applied to all land plots regardless of their ownership.
A land lease agreement shall be concluded in writing and, at the request of one party, 
may be certified by a notary.

The substantive provisions of the land lease agreement are:
•  subject of the lease (the cadastral number, land plot location and size);
•  a lease agreement term;
•  lease payments with indication of their size, indexing method and terms of  
    payment, terms, procedure for their introduction and revision and liability for  
    default in payments.

The parties to the lease of the land plot may indicate other conditions in the agreement.
Land plots that are state-owned or municipal property shall be leased on the basis of 
decisions of state authorities. 
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8. Real estate
Fundamental principles of titles to real estate property, such as guaranteeing private 
property rights to immovable property and inviolability of private property rights, 
are defined in the Constitution of Ukraine. Transactions with real estate and other 
property related aspects are regulated, inter alia, by the Civil Code of Ukraine, the 
Land Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On State Registration of Titles to Real 
Estate and Their Encumbrances”, the Law of Ukraine “On Mortgage” and the Law of 
Ukraine “On Land Lease”.

8.1. Real estate concept
The Civil Code of Ukraine defines real estate as land plots and facilities located on 
them, which may not be moved without their devaluation and change of their target 
use.

In practice, buildings are divided into residential and commercial real estate. The 
commercial real estate includes commercial, retail, warehouse and office premises. 
Residential buildings and premises are considered as the residential real estate.
The enterprise as an integral property complex is also considered as real estate in 
legal terms. The enterprise as an integral property complex includes all types of 
property intended for its activities, including land, buildings, equipment, inventory, 
raw materials, products, claims, debts and rights to trademarks or other marks and 
other rights.

In terms of legal regulation, land plots and buildings shall be paid a special attention, 
and they are subject to a special registration procedure.

8.2. Real estate acquisition 
Real estate in Ukraine, as a rule, may easily be purchased and sold. Certain 
restrictions are applied to foreign individuals and legal entities, such as purchase 
of agricultural land plots. In addition, there are certain features when buying land of 
state and municipal property.

The peculiarity of the Ukrainian law on real estate is that a building as property in 
relation to land is of paramount importance. In this manner, the Civil Code of Ukraine 
and the Land Code of Ukraine stipulate that the buyer acquires the title to the land 
where the building is located. 

8.2.1. Acquisition of buildings
Pursuant to the Ukrainian legislation, a building is a construction system that 
consists of bearing and enclosing structures or interconnects that form the ground 
or underground facilities intended for residence or stay of people, placement of 
equipment, management of animals, plants and labour objects.

In practice, a title to a building is obtained on the basis of a civil agreement or by law 
under the state act. The most common form of acquisition of ownership of a building 
is a purchase and sale agreement.

The purchase and sale agreement of the building shall be in written form and is 
subject to notarization. Before signing the purchase and sale agreement one shall 
verify encumbrances and restrictions on alienation on the real estate item. To this 
end, before notarizing a purchase and sale agreement of the building a notary shall 
verify the information in the public registers. First of all, these are the State Register 
of Mortgages, the Unified Register of Prohibitions of Alienation of Real Estate and the 
State Register of Titles to Real Estate. 

The title to the real estate item shall be transferred to the buyer from the date of the 
purchase and sale agreement registration. A notary with the buyer’s ID document 
shall perform registration of the real estate purchase and sale agreement. On the 
basis of the purchase and sale agreement, a notary or a state registrar shall enter 
information about the real estate item into the electronic State Register of Titles to 
Real Estate. The title to real estate shall be deemed as registered when the relevant 
decision is published in the register. 

As noted, pursuant to the Ukrainian legislation, a building is considered to be 

prevalent to a land plot. According to the Land Code of Ukraine, the title to a land 
plot shall be transferred to the buyer along with transfer of ownership of the building 
located on that plot. 

The size of a land plot transferred to the buyer shall be stipulated by the purchase and 
sale agreement of the building. If the purchase and sale agreement of the building 
does not provide for the size of a land plot transferred to the buyer, then the title 
shall be transferred to the land plot where the building is situated and to the part of 
the land plot required for servicing the building. In the event that the building is in an 
alien land plot, the buyer acquires the right to use the land plot where the building is 
located and the part of the land plot required for servicing the building.

8.2.2. Acquisition of land plots
Under the Ukrainian law, a land plot is a portion of the earth’s surface with established 
boundaries and particular location, to which rights are assigned. 
Pursuant to their intended purposes, all land plots are classified into nine categories:
1)  agricultural lands; 
2)  residential and public building lands; 
3)  lands of a nature reserve and another environmental protection purpose; 
4)  lands of health purpose; 
5)  recreational lands; 
6)  lands of historical and cultural purpose; 
7)  forest fund lands; 
8)  water fund lands; 
9)  lands of industrial, transportation, communications, energy, defence and other 
     purposes.

Land plots shall be used only for their intended purpose. However, the Land Code of 
Ukraine allows changing the intended purpose of a land plot. Such being the case, 
the land plot owner shall explain the reasons for changing the intended purpose. 
Duration of the procedure for changing the intended purpose of a land plot is not 
defined in the legislation, but in practice, this takes quite long.

Both Ukrainian and foreign individuals and legal entities are entitled to acquire land 
plots. However, there are certain limitations for foreign nationals. The Land Code of 
Ukraine prohibits the sale of agricultural land to foreign nationals. 
Foreign nationals may acquire the ownership right to non-agricultural land plots 
within the boundaries of settled areas, as well as non-agricultural land plots outside 
settled areas, on which the buildings, acquired by them, are located.

Foreign legal entities may acquire the ownership right to non-agricultural land plots: 
•  within the boundaries of settled areas either if they acquire real estate items or  
    items for construction of facilities related to the business activity in Ukraine; 
•  outside settled areas if they acquire real estate items.

State-owned land plots may be sold 
to foreign nationals by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine in coordination 
with the Parliament of Ukraine. The 
sale of land plots owned by the 
State and territorial communities to 
foreign legal entities shall be allowed 
on condition that the foreign legal 
entity has registered its permanent 
representative office and is entitled to 
conduct the business activity on the 
territory of Ukraine.

As in case of sale of buildings, the 
most common type of land acquisition 
is a purchase and sale agreement. 
The purchase and sale agreement 
of a land plot shall be in writing and 
is subject to notarization. Prior to 
purchasing a land plot one shall verify 
encumbrances and restrictions on its 
alienation. The title to the land plot 
shall arise from its state registration.

8.3. Real estate use
The right to use real estate depending on the item (building or land plot) is divided 
into two groups:
•  the right to use a building: lease, leasing and mortgage;
•  the right to use a land plot: lease, easement, emphyteusis, superficies and 
    mortgage. 

8.4. Lease of buildings
Lease of buildings and parts thereof is governed by the Civil Code of Ukraine. 
Privately owned buildings and parts thereof are free to be leased to individuals and 
legal entities. 

The right to lease shall arise from a written lease agreement. The lease agreement 
shall be subject to notarization and state registration, having been entered into 
for more than three years. A notary shall carry out the state registration of a lease 
agreement following its notarization. Upon the transfer of the leased item, the parties 
shall sign the acceptance act certifying the transfer. The same act shall be signed 
when returning the leased item after the termination of the lease.
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7.3. Visas for entering Ukraine
Visas for foreign nationals depend on the planned duration of their stay in Ukraine 
and on availability of relevant documents.

Visas for entering Ukraine are divided into:
•  a transit visa (type B, for the stay duration less than five days);
•  a short-term visa (type C, if the duration of a foreign national’s stay in Ukraine does  
    not exceed 90 days in a given -180day period from the date of first entry);
•  a long-term visa (type D, issued for entering Ukraine with a view to process  
   documents that give the right to stay or reside in Ukraine for a period exceeding  
   90 days).

A visa shall be issued within 15 calendar days from the date of receipt of the visa 
application and documents required for a visa. This period may be extended to 30 
calendar days if there is a need for further verification of the documents submitted. 

7.4. Permanent residence permit
Permanent residence permit is a document confirming the right of a foreign national 
or a stateless person for permanent residence in Ukraine.

Getting a permit for permanent residence in Ukraine provides significant benefits to 
foreigners. One advantage is that a foreign national may freely enter Ukraine at any 
time without a visa, and there is no need to obtain a work permit for foreign nationals 
provided they are formally employed in Ukraine. The validity of the permanent 
residence permit in Ukraine is not limited. 

To obtain a permanent residence permit a foreign national shall apply to the territorial 
authority of the State Migration Service of Ukraine at the place of the person’s 
residence with an application on granting a permanent residence permit. The 
application shall be accompanied by:
•  the original passport of a foreign national and a copy of pages with personal data,  
    a visa and a stamp on crossing the Ukrainian border;
•  a notarized Ukrainian translation of the passport page with personal data;
•  a notarized copy of the decision on issuing the immigration permit;
•  documents on availability of housing in Ukraine, where the person is entitled to  
    registration. It should be noted that provided there are no such documents, the  
    registration shall be carried out with the consent of the owner/co-owners of  
    housing, a tenant and his family members for the registration of residence;
•  a receipt of state duties payment;
•  a receipt of payment for services rendered by the State Migration Service of  
    Ukraine;
•  four photos 3.5 x 4.5 cm (matte paper) and a copy of the identification number  
    certificate issued by the tax authority (if any).

Thus, after a successful submission of the aforementioned documents the territorial 
body of the State Migration Service shall issue the original certificate of permanent 
residence to the applicant (a foreign national) within one week following receipt of 
the application. A relevant mark shall be also stamped onto the last free page of the 
immigrant’s passport, which certifies availability of a permanent residence permit in 
Ukraine.

7.5. Temporary residence permit 
A temporary residence permit in Ukraine confirms the legal right of a foreigner for 
temporary residence in Ukraine provided certain terms and conditions are met.
Pursuant to the Ukrainian law, a person, having arrived to the country with one of 
the purposes listed below, shall be entitled to apply for registration for temporary 
residence permit in Ukraine:
•  employment in Ukraine;
•  family reunion with persons who are citizens of Ukraine;
•  family reunion with persons who have a temporary residence permit in Ukraine;
•  implementation of an international technical assistance project;
•   employment with a religious organization (preaching of religious beliefs, performance  
   of religious rites or other canonical activities);

•  work in offices and representative offices of foreign organizations, companies or  
    banks;
•  cultural, educational, scientific work and volunteering;
•  work as a correspondent or a representative of foreign mass media;
•  education and training.

Therefore, a foreign national shall submit to the State Migration Service of Ukraine 
the following documents: 
•  an application form for registration of a temporary residence permit in Ukraine; 
•  a passport or an ID document including a visa type D, copies of passport pages  
    with the personal data and a visa, a notarized translation into Ukrainian of the  
    passport page with personal data;
•  a petition of the receiving party; 
•  a valid medical insurance policy; 
•  certificate of no criminal record; 
•  four photos 3.5 x 4.5 cm; 
•  a copy of the identification number (if any) certified by the holder’s signature; 
•   a receipt of payment of state duty for temporary residence permit form and services  
    rendered by the State Migration Service of Ukraine; 
•  any additional documents, relating to the objectives (the purpose) of coming to  
    Ukraine such as in case of:
a)  employment – a work permit for foreigners and its copy; 
b)  participation in the implementation of international technical assistance projects –  
     a copy of the registration card of an international technical assistance project  
     issued by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine;
c)  preaching of religious beliefs, performance of religious rites or other canonical  
       activities – an invitation of a religious organization and approval of the governmental 

     body, having registered the respective religious organization for issuing a  
     temporary residence permit for a foreign national;
d)  participation in the activities of branches, representative offices and other structural  
     units of public (governmental) organizations of foreign countries registered in  
     Ukraine – an original copy and a copy of the certificate on registration of the  
     structural unit of public (governmental) organizations of foreign countries in  
     Ukraine;
e)  work in offices and representative offices of foreign organizations, companies or  
     banks registered in Ukraine – an original copy and a copy of a branch or  
     representative office accreditation;
f)   work as a correspondent or a representative of foreign mass media – a submission  
     from the State Committee for Television and Radio Broadcasting of Ukraine  
     regarding the registration of a temporary residence permit for foreigners or  
     stateless persons in Ukraine;
g)  education – a document confirming actual studies in Ukraine and commitment of  
     the institution to report on expulsion from this institution;
h)  family reunion with persons who are citizens of Ukraine or who married citizens  
     of Ukraine while legally staying within the territory of Ukraine – an original copy  
     and a copy of the document confirming the fact of being married to a citizen of  
     Ukraine.

Thus, following the receipt of the documents by the State Migration Service of 
Ukraine, a residence permit shall be issued within 15 calendar days. 
Having obtained a residence permit, a foreign national must register at the address 
provided in the documents submitted to the migration authorities. The term within 
which a foreign national must register shall be 10 days from the date of actual receipt 
of a temporary residence permit. A penalty shall be paid if this term is not observed. 
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employment, as well as for other good reasons), the employer shall terminate the 
labour agreement within the period requested by the employee.
The termed labour agreement shall be subject to early termination at the employee’s 
request in case of his/her disease or disablement, which prevents performance of 
work, violation of the labour legislation, a collective or a labour agreement (a contract) 
by the employer, and in cases, provided for termination of a labour agreement entered 
into for an indefinite period of time on the employee’s initiative.

As for the dismissal on the initiative of the employer, the labour legislation of Ukraine 
defines a number of reasons for this, in particular:
•    changes in production and labour organization, including liquidation, reorganization,  
    bankruptcy or conversion of an enterprise, reduction of the number or staff of  
    employees;
•  revealed inconsistency of the employee with the job or with the work performed  
    (an insufficient qualification or state of health, which prevents the employee from  
    continuing this work);
•  absence from work (including absence from work for over three hours during a  
    working day) without good reasons;
•  showing up for work intoxicated with alcohol, narcotics or other toxic substances;
•  on-the-job embezzlement (including a petty one) of the employer’s property;
•   guilty actions of the director of an enterprise (which resulted in untimely salary  
    payment or in the amounts lower than the minimum salary amount established by  
    the legislation);
•  reinstatement in the job of the employee who has been previously performing this 
    work.

The employee dismissal on the employer’s initiative shall not be allowed within the 
period of the employee’s temporary disablement (except for dismissal in case of 
absence from work within more than four successive months as a result of temporary 
disablement), as well as within the period of his/her staying on leave. This rule, 
however, shall not apply to cases of full liquidation of an enterprise. 

6.9. Employment of foreign employees
To start working in Ukraine a foreign employee shall obtain a work permit in Ukraine. 
Getting a work permit is required also for employees of foreign companies sent to 
Ukraine to perform certain work or provide services under contracts with Ukrainian 
companies.

A company (an employer) shall apply for a work permit on behalf of a foreign 
employee. Thus, upon registration of a company in Ukraine, a citizen of Ukraine may 
be appointed as its director, and only following the obtaining a work permit, a labour 
relationship between such a company and a foreigner may take place.

A work permit is valid for the period specified in the labour agreement (the contract), 

but not more than for one year. A work permit may be extended on the employer’s 
initiative, who applies to the relevant employment centre with an application 
statement, two photographs and a certificate of no criminal record within at least 20 
days before the expiration of the permit.

A work permit fee amounts to 4 minimum salaries. For now, this amount equals UAH 
12,800 (approximately USD 500). Having obtained a work permit, a foreign citizen 
and an employer (a company) shall enter into a labour agreement (a contract) and 
submit a certified copy of such an agreement to the employment centre within 7 
working days from the date of the agreement (the contract).

Foreigners shall have an advantage in obtaining work permits if:
•  they apply for a job involving creation of copyright and related rights items as the 
    primary duty of labour; notarized copies of documents that identify the copyright 
    object and (or) the author’s related rights and certify the copyright shall be further 
    submitted;
•  they are seconded by a foreign employer to Ukraine to carry out certain work  
    on the basis of agreements (contracts) concluded between Ukrainian and foreign 
    enterprises, provided that the number of foreign employees engaged under such 
    agreements (contracts) will not exceed half the total number of employees; a 
    copy of the agreement (the contract) concluded between domestic and foreign 
    enterprises shall be submitted, which provide employment of foreigners sent by a 
    foreign enterprise to Ukraine for performing certain work;
•  they belong to the category of “intra-company assignees” (individuals who work at  
    an enterprise in a foreign country and are temporarily assigned for economic 
    activity to the territory of Ukraine); a decision of a foreign enterprise on transfer 
    of a foreigner to work in Ukraine and a copy of the contract concluded between 
    the foreigner and an enterprise on transfer to work in Ukraine with the definition of 
    the term for working in Ukraine shall be submitted as well.

7. Immigration issues 
Fundamental regulatory acts governing immigration to Ukraine is the Constitution of 
Ukraine and the Law of Ukraine “On Immigration”. 

7.1. Immigration to Ukraine
Pursuant to the legal definition, immigration is entry of foreign nationals and stateless 
persons to Ukraine for permanent residence.

To immigrate to Ukraine, foreign nationals shall obtain permission for immigration 
provided for certain categories of immigrants. Immigrants in Ukraine are divided into 
two groups. The first group includes individuals within immigration quotas established 
by the Cabinet of Ministers of Ukraine. These include:
•  scientists and artists, whose immigration corresponds to the interests of Ukraine;
•  highly skilled specialists and workers, who are in high demand by the Ukrainian  
    economy;
•  foreign nationals, having made foreign investments into the economy of Ukraine 
    amounting to not less than USD 100,000 in hard currency;
•  individuals, who are full sisters, brothers, grandparents or grandchildren of citizens 
    of Ukraine;
•  foreign nationals, who used to be citizens of Ukraine;
•  parents, spouses of immigrants and their children under legal age;
•  foreign nationals, having permanently stayed on the territory of Ukraine for five   
    years from the dates of granting them a refugee status or an asylum in Ukraine, and  
    their parents, spouses and children under legal age, staying with them;
•  foreign nationals, having permanently stayed on the territory of Ukraine for three 
    years from the dates of granting them a status of a person, who has suffered from  
    trafficking in human beings.

The second group includes individuals who may get an immigration permit out of the 
immigration quota:
•  one of the spouses, if the other spouse, whom the first one is married to for more  
    than two years, is a citizen of Ukraine; children and parents of citizens of Ukraine;
•  foreign nationals, who are guardians or wards of citizens of Ukraine or are under  
    guardianship/wardship of citizens of Ukraine;
•  individuals, having the right to be admitted to citizenship of Ukraine by the territorial 
    origin;
•  foreign nationals, whose immigration corresponds to the national interests of  
    Ukraine.
    This list of grounds for permit for immigration to Ukraine is exhaustive. 

7.2. Obtaining immigration permit
If there are grounds for immigration to Ukraine, a foreign national shall submit an 
exhaustive list of the following documents:
•  an application for the immigration permit. The application shall be addressed   

    to embassies and consular services of Ukraine (if a person resides permanently  
    outside  Ukraine) or to the local office of the State Migration Service (at the place of  
    the person’s residence). The best option shall be applying for the immigration  
    permit in the country, because it takes much less time. The application shall be  
    submitted in person by migrants, although in some cases it may be filed by a third  
    party on the basis of a power of attorney;
•  three photos (3.5 x 4.5 cm);
•  a copy of an ID document with a stamp on crossing the Ukrainian border;
•  a document on a place of residence of the applicant;
•  information on the applicant’s family composition;
•  data on the applicant’s chronic diseases; 
•  a receipt of payment of state duties or consular fees.

All documents issued by foreign state authorities shall be translated into Ukrainian. 
Moreover, these documents shall be either legalized or apostilled.

The term of consideration of an application on issuance of the immigration permit 
shall not exceed one year following the date of its submission. In effect, the State 
Migration Service of Ukraine usually considers the application within 6-3 months. 

24 25



6. Labour relations
6.1. Labour agreement
The main agreement that regulates relations between the employee and the owner 
of an enterprise is a labour agreement. Under the terms of such an agreement, 
the employee shall undertake to perform work determined in the agreement, and 
the owner of an enterprise shall pay salary to the employee and provide working 
conditions required for performance of work.

The labour agreement may be entered into in the verbal or written form. However, 
Article 24 of the Labour Code of Ukraine stipulates cases where the written form of 
a labour agreement is mandatory. This applies in particular to the following cases:
•  entering into a labour agreement in the regions with specific natural geographical  
    and geological conditions and conditions of an increased risk for health;
•  entering into a labour contract;
•  if an employee insists on entering into a labour agreement in writing;
•  entering into a labour agreement with a minor;
•  organized recruitment of employees.

Pursuant to Article 24 of the Labour Code of Ukraine, the labour agreement may be: 
•  termless, that is entered into for an indefinite period of time; 
•  entered into for the definite period of time when labour relations may not be  
    established for an indefinite period of time due to the nature of subsequent work  
    or conditions of its performance; 
•  entered into for the period of performance of certain work. 

However, it should be noted that the fixed-term labour agreement may be entered 
into only in certain cases prescribed by law, such as when the labour relations may 
not be established for an indefinite period of time, given the nature of the work or the 
conditions of its performance, or the interests of the employee.

6.2. Labour contract
A special form of the labour agreement is the labour contract. The labour contract 
provisions may envisage its validity, rights, duties and responsibilities of the parties 
(including financial ones), benefits and conditions of employees, termination of the 
contract. Cancellation terms may also be set by contract of the parties thereto.

The scope of the labour contract is determined by law. Thus, paragraph 4 of Article 
65 of the Commercial Code of Ukraine stipulates that the labour contract shall be 
concluded with the head of an enterprise.

The labour contract may not be entered into with the head of a representative office 
of a foreign company in Ukraine. Paragraph 4 of Article 65 of the Commercial Code of 
Ukraine envisages the option of conclusion of the labour contract between the head 

and an enterprise, i.e. a legal entity. Since a representative office of a foreign company 
in Ukraine is not a legal entity, the head of the representative office is entitled only to 
conclude a written labour agreement.

The labour contract is essentially an agreement between a highly qualified employee 
and an organization for which he/she shall perform important work at a high level, 
achieve certain specific results crucial for the organization, while the organization 
shall undertake to agree to certain conditions for remuneration, powers, labour 
conditions, etc.

6.3. Collective contract
Collective contracts shall be mandatory entered into at any enterprise irrespective of 
the ownership form, which employs hired labour and has the status of a legal entity. 
Such a collective contract shall be subject to registration with the state authorities. 
A collective contract shall be entered into between the employer and one or several 
trade union organizations (or other organizations authorized by the labour collective), 
or, in case they are unavailable, by the representatives elected and authorized by the 
labour collective.

A collective contract shall come into force from the date of signing by the parties, 
or from the date set forth therein. Parties shall independently determine the term of 
the contract, taking into account peculiarities of a particular enterprise. It is worth 
mentioning that upon its termination a collective contract shall continue to be valid 
until the parties enter into a new collective contract or revise the previous one.

A collective contract shall specify mutual liabilities of the parties, in particular 
changes in production and labour organization, work measurement and remuneration 
of labour, establishment of forms, system and amounts of salary and other kinds of 
labour payments, participation of a labour collective in formation, allocation and use 
of profits gained by the enterprise, work schedule, working and rest hours, conditions 
and protection of labour, ensuring housing, cultural, medical services, organization of 
employees’ health improvement and rest, etc.

A collective contract may provide for other provisions as well, however, one should 
keep in mind that provisions of a collective contract that deteriorate the position of 
employees as compared to the labour legislation in force are null and void.

6.4. Probation period
When entering into a labour agreement the parties may agree on establishment of 
a probation period for the purposes of verification of the employee’s relevance to 
the job entrusted thereto. That said, a provision of probation shall be specified in 
the order (an instruction) on employment. If the employee refuses to undergo the 
probation, the labour agreement shall not be deemed as concluded.

Within the probation period, employees shall be governed by the labour legislation. 
This means that on the one hand, the employee is required to perform all work duties 
assigned to him/her by law and a labour agreement, and on the other hand, the 
probation does not entail any restrictions of labour rights, including in salaries as well.
The probation period at employment may not exceed three months, and in certain 
cases, as agreed upon with the respective body of a trade union organization, six 
months. If the employee was absent from work within the probation period due to 
a temporary disablement or for other good reasons, the probation period may be 
extended for the respective number of days, within which the employee was absent.

If the probation period is over, and the employee continues to work, he/she is 
considered to have passed probation successfully, and subsequent termination of 
a labour agreement shall be allowed only on common basis. If within the probation 
period the employee’s inconsistency with the job, for which he/she was employed, 
was established, the employer shall be entitled to terminate a labour agreement.

6.5. Working hours
Normal working hours of employees may not exceed 40 hours per week. This being 
the case, working hours may not exceed the established periods for certain categories 
of employees. Thus, for workers aged 16 to 18, as well as workers employed in jobs 
with hazardous working conditions, working hours may not exceed 36 hours per 
week. 

A five-day working week with two days-off shall be established for employees as 
a rule. In exceptional cases where the introduction of a five-day working week is 
impractical, a six-day working week with one day-off may be established. Duration of 
a working week shall be determined by the employer or the body authorized by the 
employer as agreed upon with the elective body of a primary trade union organization.
As a rule, overtime work shall not be allowed. The owner or the body authorized 
by the owner may use overtime work only in exceptional cases such as in case of 
necessity to complete the work started due to the result of unforeseen circumstances 
or accidental delay due to production conditions, which cannot be completed within 
normal working hours. 

6.6. Remuneration of labour
The remuneration that the employer shall pay the employee for the performed work 
is determined by the parties to the labour agreement. This remuneration may not be 
lower than the minimum salary. It is worth noting that the minimum salary is a legally 
set amount of salary for simple, unqualified labour.

Salaries in Ukraine are paid in the Ukrainian currency. As for payment of salaries or 
bonuses to foreign workers, who entered into a labour agreement, such payment 
may also be in a foreign currency.

Salaries shall be paid to the employee 
regularly on working days in the period 
established by the collective contract 
or a normative act of the employer, at 
least twice a month, not more than 
after 16 calendar days. If the pay 
day coincides with a day-off, holiday 
or non-working day, salaries shall be 
paid in advance. 

6.7. Leave
Employees are entitled to a leave. In 
this case, employees shall be given 
both annual and additional leaves. 
The annual basic leave shall be given 
to employees for the period of at 
least 24 calendar days per working 
year worked. The annual additional 
leave shall be given to employees for 
work in harmful and severe working 
conditions, for specific character of 
work and in certain other cases. The 
legislation of Ukraine also stipulates a 
compensation for all unused days of 
the annual leave.

6.8. Termination of labour relations
The important issue in labour relations is the procedure of dismissal, which involves 
several grounds, such as expiration of the labour agreement or work permit or early 
termination of the labour agreement on the grounds provided by law at the initiative 
of the employee or the employer.

The procedure of termination of a labour agreement on the employee’s initiative 
depends on whether such an agreement is entered into for an indefinite or the 
definite (termed) period of time. The employee shall be entitled to terminate a labour 
agreement entered into for an indefinite period of time by way of sending a two-week 
notice to the employer in writing.

In case the employee’s letter of resignation was caused by impossibility to continue 
working (movement to a new place of residence; transfer of a spouse to a job in 
another locality; entry to an educational institution; impossibility to live in this locality 
proven by the medical opinion; pregnancy; care of a child until it reaches the age of 
fourteen years old, or of a disabled child; care of an ill family member according to 
the medical opinion, or of a person of the first disability group; retirement; competitive 
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The following transactions are not subject to VAT: 
•  issue of securities by business entities; 
•  provision of insurance services by the licensed organizations; 
•  provision of services of payment systems related to transfer of funds, encashment,  
    cash management services, attraction, placement and refund under loans, deposit  
    and securities management agreements, management and assignment of claims  
    to financial institutions;
•  payment of salary in cash;
•  provision of educational services; 
•  provision of administrative services; 
•  provision of banking services; 
•  import and export of goods up to the amount less than EUR 150; 
•  payment under lease or concession agreements; 
•  reorganization (merger, accession, division, separation and transformation) of legal 
    entities.

5.3. Simplified tax system
With the aim of facilitation and easement of small and medium business accounting, 
Ukraine introduced special taxation terms for such businesses. Taxpayers, both 
private entrepreneurs and legal entities, may choose to apply for a simplified taxation 
system in one of the following categories: 

The IV group is designed for agricultural producers. The tax rate depends on the 
category of land, its location and amounts. Legal persons have the right to choose 
the fourth group of the single tax provided that their share of agricultural commodity 

production in the previous year amounted to at least 75 %. This is applicable to:
•  all entities separately, which carry out merger or acquisition. In this case, it is  
    possible to become a single tax payer in the year of the incorporation, if the share  
    of agricultural commodity production for the previous tax year by all commodity  
    producers involved in their incorporation equals to or exceeds 75 %;
•  each individual entity created by split-up or spin-off. In this case, it is possible to 
     become a single tax payer from the next year, if the share of agricultural commodity 
    production for the previous tax year equals to or exceeds 75 %;
•  an entity created by transformation. In this case, it is possible to become a single 
    tax payer in the year of transformation, if the share of agricultural commodity 
    obtained for the previous tax year equals to or exceeds 75 %.

    Newly created agricultural commodity producers may become single tax payers   
    from the next year, if the share of agricultural commodity production obtained for  
    the previous tax year equals to or exceeds 75 %.

5.4. Personal income tax
The personal income tax (PIT) is 18 %, while the PIT rate for dividend payments is
5 %. The personal income tax is paid by resident and non-resident individuals.

PIT is applied to the resident’s:
•  monthly (annual) taxable income;
•  income from Ukrainian sources of origin, taxable at the time of its accrual 
    (payments, compensation); 
•  income from foreign sources of origin.

PIT is applied to the non-resident’s:
•  monthly (annual) taxable income from Ukrainian sources of origin;
•  income from Ukrainian sources of origin, taxable at the time of its accrual 
    (payments, compensation).

The monthly (annual) taxable income of taxpayer does not include:
•  the interest accrued on certain state securities issued by the National Bank of  
    Ukraine;
•  the alimony received in accordance with the court ruling or voluntary arrangement  
    of the parties as provided by the Family Code of Ukraine;
•  body of the deposit at a bank or a non-bank financial institution;
•  the income of a private entrepreneur, which is subject to single tax;
•  insurance payments, pension payments, etc., received under the long-term life 
    insurance agreement;
•  amounts forgiven (annulled) by the lender;
•  the income from financial (including international) organizations under the  
    framework of implementation of energy efficiency and energy saving projects;
•  the amount of property and non-property contribution to the authorized capital of 
    a legal entity; 
•  the charity aid amounts.

5.5. Single social contribution
The single social contribution is paid by employers, private entrepreneurs, self-
employed citizens. The single social contribution rate is established at 22 %. However, 
the maximum taxable amount of the single social contribution shall not exceed 25 
minimal salaries. 

5.6. Military duty
The military duty has been made effective in Ukraine for two years now and amounts 
to 1.5 %.

The military duty is paid by residents and non-residents. The military duty is paid from 
salaries, other incentive and compensation payments or benefits, which are paid to 
the taxpayer on the basis of his/her employment relations or civil agreements. These 
include for residents overall monthly (annual) taxable income, income from Ukrainian 
sources of origin taxable at the time of its accrual (payments, compensation), income 
from foreign sources of origin and for non-residents overall monthly (annual) taxable 
income from Ukrainian sources of origin, income from Ukrainian sources of origin 
taxable at the time of its accrual (payments, compensation).

5.7. Property tax
The property tax is paid for real estate and movable property. 

5.7.1. Buildings and land plots
The real estate tax on buildings and land plots is paid by individuals and legal entities, 
including non-residents.

5.7.2. Vehicles
The transport tax is paid by individuals and legal entities, including non-residents, 

who own vehicles that are registered in Ukraine.

5.7.3. Tax rate and tax base
The amount of real estate tax on buildings is determined by the municipal authorities. 
However, the tax rate shall not exceed 1.5 % of the minimal salary per 1 sq. m. of 
residential and non-residential property. 

The real estate tax is paid per each sq. m. of residential and non-residential property. 
Owners of apartments of less than 60 sq. m. and houses less than 120 sq. m. (or 
houses and apartments with a total area of 180 sq. m.) are exempt from tax.

The additional tax rate in the amount of UAH 25,000 (approximately USD 900) is 
applied for apartments of more than 300 sq. m. and houses of more than 500 sq. m.
The amount of the real estate tax on land plots is determined by the municipal 
authorities. The rate shall not exceed 3 % of the normative evaluation of a land plot 
and 1 % for agricultural land plots of general use. For land plots, which are under 
permanent use by business entities, the rate shall not exceed 12 % of the normative 
evaluation. 

The tax base is land plots in ownership or use. 
The rate of transport tax is established in the amount of UAH 25,000 (approximately 
USD 900) per year per each vehicle. The transport tax is paid per each vehicle, which 
has been used for up to five years from the date of its manufacture with the average 
market price of more than 375 minimal salaries (approximately USD 43,000).

5.8. Duties
In addition to the abovementioned taxes, the Tax Code of Ukraine provides for the 
following duties to be applied in Ukraine:
•  a customs duty, which includes:
    -  an import duty;
    -  an export duty;
    -  a seasonal duty;
    -  specific kinds of a duty: special, anti-dumping, countervailing.
•  a tourist duty;
•  a vehicle parking place duty.

We also note that further to duties provided in the Tax Code of Ukraine, the state duty 
is charged in case of certain actions to be performed by the state authorities and 
their officials, such as for acts of public notary offices, public registration of civil acts, 
submission of legal claims, etc.

 
Taxpayer

Number of 
employees

Max. profit per 
one calendar 

year

Single tax rate

І group

private entrepreneur

0

UAH 300,000

(approx. USD 10,700)

up to 10% of 

subsistence minimum 

ІІ group

private entrepreneur

up to 10

UAH 1.5 million

(approx.  USD 53,600)

up to 20% of minimal 

salary 

ІІІ group

private entrepreneur/legal entity

no restrictions

UAH 5 million

(approx.  USD 178,600)

3% of income (VAT excluded)

5% of income (VAT included)1 2

  Currently, one amount of subsistence minimum in Ukraine is equal to UAH 1,544 (approx. USD 55). The 

subsistence minimum is specified each year in the state budget of Ukraine.

  Currently, one amount of minimal salary in Ukraine is equal to 3,200 (approx. USD 115). The subsistence 

minimum is specified each year in the state budget of Ukraine.

1

2
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capital (the minimum amount equals to approximately USD 76,000), the requirement 
to register and submit reports to the National Commission on Securities and Stock 
Market.

It should be noted that the joint stock company registration procedure is more 
complicated than that of a limited liability company. To establish a joint stock company 
the founders shall make notification of intent to create a joint-stock company, 
subscribe for shares, hold a statutory meeting and carry out a joint stock company 
state registration with a number of regulatory authorities.

A joint stock company is also distinguished by the special requirements to the content 
of the charter. The charter shall contain information on the types of shares issued, 
their nominal value, ratio of different types of shares, the number of shares purchased 
by the founders, consequences of default on the redemption of shares, the term and 
procedure for annual payment of dividends at the end of a year, etc.

4.4. Representative office of a foreign company
A foreign company may exercise certain activities in Ukraine without establishing a 
legal entity. Such activities are carried out through representative offices of a foreign 
company in Ukraine, acting on behalf of the foreign company they represent. A 
representative office of a foreign company does not have its own charter, as it acts as 
a separate unit of a foreign company. A head of a representative office acts under the 
power of attorney issued by a foreign company.

5. Ukrainian taxation system
Pursuant to the Tax Code of Ukraine, all taxes and duties in Ukraine are classified 
into state and local ones. The most important state taxes and duties in Ukraine are 
as follows: a corporate income tax, a value added tax, a personal income tax, a 
single social contribution, an excise tax, an ecological tax and rent payments. The 
local taxes and duties of particular importance include a property tax, a single tax, a 
vehicle parking place duty and a tourist duty.

5.1. Corporate income tax
Currently, a flat rate of 18 % is established for all corporate income tax (CIT) taxpayers. 
For some activities, a separate rate is applicable. These include: 3 % rate for 
insurance activities regarding the non-life insurance, 0 % rate for insurance activities 
regarding the long-term life insurance, voluntary medical insurance and non-state 
pension schemes, 4 %,0 % and 12 % for non-resident insurers based on an insurance 
agreement (depending on the insurance accident case), 6 % for a freight amount 
paid by a resident to a non-resident under freight contracts, 15 % for residents or 
permanent representative offices in Ukraine, making payments to non-residents 
from the income derived from Ukrainian sources of origin, 20 % for residents, making 
payments to non-residents for advertising production or its distribution. 

5.1.1. Taxpayers and tax base
CIT is paid by resident companies, receiving income both in Ukraine and abroad. CIT 
is also paid by non-resident companies, receiving income from Ukrainian sources.

The CIT base is the income derived from Ukrainian sources of origin and from abroad. 
The amount of tax is determined by adjustment of financial result (profit or loss) before 
taxation, as calculated in accordance with the Ukrainian accounting standards or 
IFRS.

5.1.2. Taxation of non-residents
The income of non-resident legal entities derived from Ukrainian sources of origin 
is taxed by CIT at the rate of 15 %. The CIT tax base is the income from dividends, 
royalties, freight, proceeds of engineering, leasing and rent, profits from sale of real 
estate, securities and corporate rights, proceeds of joint activities and entertainment 
activities, etc. 

In relation to the income from Ukrainian sources of origin, the following rates are 
applied: dividends – 15 %, interest – 15 %, royalty – 15 %, freight – 6 %, and other 
profits from Ukrainian sources of origin – 15 %.

In certain cases, the lower tax rate might be applied under the double taxation 
agreements. Ukraine has valid double taxation agreements with approximately 75 
countries. It should also be noted that double taxation agreements with specific 
countries may provide for more favourable taxation arrangements.

5.1.3. Transfer pricing
For the purposes of correct CIT taxation, control has been established over related-
party transactions. In addition, such a control is exercised over transactions with 
non-residents in low-tax jurisdictions.

Low-tax jurisdictions are determined on the basis of the following criteria:
•  the general CIT rate in such countries is by 5 or more percentage points lower than 
    in Ukraine;
•  Ukraine does not have any agreements on information exchange with such 
    countries;
•  states, the competent authorities of which do not provide timely and complete 
    exchange of tax and financial information. 
The transfer pricing control is exercised over transactions, where: 
•  the taxpayer’s revenue exceeds UAH 150 million (approximately USD 5.4 million) 
    for the tax year;
•  the annual volume of the transactions with one counterparty (a related person) 
    exceeds UAH 10 million (approximately USD 340,000).

5.1.4. Thin capitalization rules
In order to prevent tax base erosion and profit outflow from the country, there are the 
thin capitalization rules effective in Ukraine.

Under the thin capitalization rules, expenses of the resident in the current tax period 
include the amount of interest paid on loans, which does not exceed 50 % of profits, 
expenses on repayment of interests. It should be noted that a non-resident is deemed 
to be a related party if the amount of taxpayer’s liabilities with such a non-resident 
exceeds the equity ratio by more than 3.5 times. 

5.2. Value-added tax
The value-added tax (VAT) rate is 20 %. For pharmaceutical products, the VAT rate is 
7 %. It should be noted that 0 % VAT rate is applied to export of goods in the customs 
regime from the territory of Ukraine.

5.2.1. Taxpayers 
The taxpayer is obliged to register as a VAT payer if the aggregate value of supplied 
goods or services exceeds UAH 1 million (approximately USD 35,700) for the last 12 
months. However, if the value of taxable transactions does not exceed UAH 1 million 
(approximately. USD 35,700), voluntary registration as a VAT payer is available.

5.2.2. Tax base
VAT is applied to transactions on supply of goods and services on the customs 
territory of Ukraine, as well as to transactions related to import and export of goods 
in Ukraine. In addition, services on international transportation of passengers and 
luggage by sea, river and air transport are also subject to VAT.

The procedure for registration of a foreign company representative office significantly 
differs from the procedure of business entities registration. Thus, the Ministry of 
Economy of Ukraine carries out registration of representative offices by adopting a 
decision on registration within 60 working days. The state duty for registration of a 
representative office of a foreign company in Ukraine totals USD 2,500.

Foreign companies open their representative offices in Ukraine usually for the 
purpose of non-commercial activities, such as representation of their interests, data 
collection, market analysis or monitoring.

4.5. Mergers and Acquisitions 
Additionally, one may enter the Ukrainian market by purchasing shares in an already 
established company in Ukraine. The main advantage of the purchase of shares in 
an existing company is the fact that it has already built a management structure, 
it has assets necessary for its activity, contractual relationships with partners and 
customers, as well as experience in specific areas and a certain market share. To 
reduce the risk of hidden liabilities a purchaser needs to conduct a detailed legal and 
financial audit (due diligence) of the firm.

When purchasing a stake in a Ukrainian company one needs to remember to follow 
the provisions of the Ukrainian antimonopoly law. 
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4. Setting up a business in Ukraine
The regulatory environment and terms of registering and doing business in Ukraine 
improve every year, which is evidenced by the steady rising of Ukraine’s rank for 
conducting business in many international organizations. As of today, the scope of 
documents and terms of registration of companies in Ukraine is reduced and usually 
does not cause much difficulty. These changes alter the attitude of foreign investors 
to Ukraine and increase the presence of foreign business in the country.

The most popular types of business companies that have shown themselves to 
good advantage in the eyes of foreign investors is a limited liability company, joint 
stock company, representative offices of a foreign company in Ukraine and sole 
proprietorship.

4.1. Private entrepreneur
The easiest way to carry out an economic activity in Ukraine is registration of an 
individual, including a non-resident, as a private entrepreneur. Registration as a private 
entrepreneur means that such a person shall own business without establishing a 
legal entity. Information about the private entrepreneur is entered into the Unified 
State Register, it is public and may be verified at any stage of activity of such a 
person. 

The main advantage of registering as a private entrepreneur is the option to choose 
the simplified tax system, which greatly facilitates financial reporting to the regulatory 
authorities and allows individuals to apply reduced fixed tax rates on income. 
However, this type of business is not for all market actors, as it sets certain limitations 
on the amount of allowable annual turnover, the number of employees and admissible 
activities.

Although carrying out economic activities as a private entrepreneur with or without 
use of the simplified tax system provides several advantages, one should not forget 
about liability related to the activities of an individual in such a legal status. Private 
entrepreneurs are responsible for liabilities associated with business activities for the 
full extent of their assets. At that, the Ukrainian law does not provide for apportion 
of property used by the entrepreneur for his/her business activity from the bulk of 
assets owned by an individual. Therefore, on the basis of a court ruling a penalty may 
be charged on all the debtor’s property, regardless of whether it is used for business 
purposes or not.

In any case, a private entrepreneurship is the most mobile way of doing business in 
Ukraine, which does not require complex preparation of financial statements.

4.2. Limited liability company (LLC)
In Ukraine, entities may be established with a view to go beyond the limits set out 
for carrying out economic activities by private entrepreneurs, reduce the risk of the 
investor’s personal liability and be able to combine equity and assets to achieve 
common financial goals. The most common legal type of a legal entity for doing 
business is a limited liability company.

4.2.1. LLC registration
Registration of a limited liability company may be carried out in electronic form and, 
provided there are no comments from the state registrar to the documents submitted 
by the applicant, it shall be completed within one business day. If past experience is 
any guide, obtaining all registration documents, opening a bank account, obtaining a 
seal (if desired) and customs registration take about one week.

When registering a limited liability company, such a company shall comply with certain 
formal requirements: the founders of a limited liability company need to develop a 
charter (the main statutory document of a company), in which the name, location, 
activities, rights and obligations of the members, share size, the director’s rights 
and obligations, authorized capital and profit distribution methods are specified. 
The founders shall appoint the director and determine the person in charge of the 
state registration with the state authorities in the protocol (minutes) on the company 
establishment.

The founders’ presence while the charter and protocols being signed as well as at the 
registration procedure itself is not required. Signing statutory documents, registering 
the company, as well as receiving all the necessary documents may be exercised by 
an authorized representative on the basis of a notarized (legalized/apostilled) power 
of attorney. 

4.2.2. Authorized capital 
The legislation of Ukraine does not establish requirements for the minimum authorized 

capital amount of a limited liability company. The authorized capital of a limited 
liability company may be set up on the basis of the asset, non-asset and non-cash 
contributions. In case of contribution to the authorized capital in the form of assets or 
property rights, a monetary valuation of such items shall be carried out. In turn, the 
members’ financial contributions are transferred to the bank account of the company. 

4.2.3. Shareholders of the company 
Shareholders of a limited liability company may be individuals and legal entities, 
including non-residents. In addition, these persons do not necessarily have to be 
located or reside on the territory of Ukraine. To confirm the data on the non-resident 
legal entities as shareholders, the state registrar shall be provided with an extract 
from the commercial, banking or other registry of the country of registration of 
such persons, which, if necessary, shall undergo the legalization or apostillization 
procedure.

A limited liability company may be established by one shareholder, and the sole 
shareholder of a limited liability company (an individual) may act as the director of the 
company. It is also worth mentioning that a limited liability company may not have 
another business entity as its sole member, which has a sole member in turn. The 
maximum number of members of a limited liability company is 100 persons.

4.2.4. Liability of the shareholder
Opting for a limited liability company as a legal type of business activity in Ukraine is 
attractive primarily due to the fact that shareholders are not liable for the obligations 
of the company. The shareholders assume the risk of loss related to the company’s 
activities within the scope of their contributions.

However, it should be noted that in the event of a shareholder’s personal debt, such 
as in case of his/her failure to satisfy creditors’ claims by his/her other assets, an 
enforced collection of the property of a limited liability company proportionate to 
the share of such a shareholder in the authorized capital is allowed. Thus, personal 
debts of a shareholder of a limited liability company may lead to cessation of her/his 
participation in the company.  

4.2.5. Governing bodies 
The governing bodies of a limited liability company are the general meeting, the audit 
commission and the director. The supreme body of a limited liability company is the 
general meeting. The general meeting of shareholders determines the company’s 
main activities and appoints the director of the company in charge of management 
over the company’s operational activities.

The director on behalf of the company shall sign any contracts. Therefore, upon the 
appointment of the director, the charter and the employment contract shall clearly 
stipulate the powers of the director in order to prevent abuse on his/her part. 
The audit commission may be established to monitor the director’s activities in a 
limited liability company. Results obtained by the audit commission based on its 
inspection shall be submitted to the general meeting.

4.2.6. Funding of activities
Upon establishment, as well as at further stages of a limited liability company’s 
activity, its funding may be carried out in several ways. This shall be done primarily 
by its shareholders’ contributions to the authorized capital, non-repayable financial 
assistance from the company’s shareholders or by providing a credit/loan by any of 
the shareholders to the company. The Ukrainian law does not stipulate limits on the 
amount of credit that may be provided by shareholders to their company, but the 
shareholder granting loans shall take into account peculiarities of taxation of such 
loans and adhere to thin capitalization rules, as well as consider the requirements of 
the currency regulation of Ukraine, if such a loan is granted by a non-resident. 

4.3. Joint stock company
Another legal type that protects members against any personal liability for the 
company’s debts is a joint stock company. The legal regulation of joint stock 
companies is very similar to the limited liability companies’ regulation. However, 
joint stock companies have their own features, such as an amount of the authorized 
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3.4. Applicable taxes and duties
VAT is applied to transactions on supply of goods and services to the customs 
territory of Ukraine, as well as to transactions related to import and export of goods 
in Ukraine. The VAT rate is 20 %. For pharmaceutical products, the VAT rate is 7 %. 
It should be noted that 0 % VAT rate is applied to export of goods in the customs 
regime from the territory of Ukraine.

The excise tax applies to excise goods imported to the customs territory of Ukraine. 
The excise tax is levied upon excise goods, which include: 
1)  ethyl alcohol and other distillates, alcohol drinks, beer; 
2)  tobacco products, tobacco and manufactured tobacco substitutes; 
3)  fuel; 
4)  cars, trailers and semi-trailers, trailers, motorcycles, vehicles for transportation of 
     10 persons or more, vehicles for goods transportation.

The excise tax rates are specified in the Tax Code of Ukraine for each type of excise 
goods.

The importers shall pay the import duty. The import duty is calculated based on 
the type of goods, their origin and CIF value (the sum of the value of the imported 
goods and the cost of shipping and insurance). The amount of the import duty varies 
accordingly between 0 % for some preferential goods or under certain international 
agreements to 60 % with an average rate of 10 %. 

It is also worth mentioning that any imported goods with the product value of less 
than EUR 150 are exempt from the import duty and VAT.

3.5. Methods of payment for goods
In Ukraine, it is possible to use various methods of payment for transactions on sale 
and purchase of goods and services under a cross-border contract. These include 
prepayment, letters of credit, documentary collections, payment orders, and other 
methods used under the conventional business practice.

3.6. Prepayment
The most common way of monetary settlements in Ukraine for shipment of goods and 
rendering services is prepayment. This is predominantly due to the fact of frequent 
currency exchange rate fluctuations of UAH and peculiar legislation regulating 
settlements in foreign currency, introduced by the National Bank of Ukraine. 

Thus, Ukrainian exporters selling goods abroad in foreign currency must receive 
payment within 120 days from the date of the goods customs clearance. In addition, 
Ukrainian importers, paying for goods on conditions of deferred delivery, must receive 
such goods within 120 days or obtain the approval of the Ministry of Economy of 
Ukraine, if the period between the prepayment for goods and their delivery exceeds 
120 days.

Failure to comply with the 
abovementioned requirements results 
in imposition of a penalty for each day 
of delay in the amount of 0.3 % of non-
received proceeds in foreign currency 
(value of non-delivered goods) 
calculated in UAH at the date of 
indebtedness occurrence (the amount 
of penalty shall not exceed the sum 
of non-delivered goods). Moreover, 
the Ministry of Economy of Ukraine 
will sanction Ukrainian and foreign 
companies, parties to the relevant 
transaction, by way of imposing a 
special individual licensing regime. 
The individual licensing regime means 
that both the Ukrainian company and 
the foreign company shall be obliged 
to apply to the Ministry of Economy 
of Ukraine for its approval for each 
trade transaction on the territory of 
Ukraine. The Ministry of Economy of 
Ukraine will individually license each 
foreign economic transaction of such 
companies. Such consequences 
of currency regulations breach 
lead to an unfavourable position of 
Ukrainian importers and their foreign 
counterparties as they significantly 
complicate the economic activity. 

Of course, there are certain goods which cannot be produced and delivered within 
the specified -120days period. In these cases, it is possible to file an application 
to the Ministry of Economy of Ukraine for extension of the settlements term. The 
Ministry then issues a special document allowing the parties to avoid any penalties 
and imposition of the individual licensing regime. 

3.7. Letter of credit
The regulation of letters of credit in Ukraine consists of general provisions of the 
Civil Code of Ukraine and some regulatory acts of the National Bank of Ukraine. In 
addition, Ukraine recognizes the Uniform Customs and Practice for Documentary 
Credits 600 and International Standby Practices 98, which are often used in the 
international trade. 

However, it is worth mentioning that any provisions, contradicting the mandatory 
requirements of the Ukrainian law, shall be deemed as invalid. Thus, the Civil Code 
of Ukraine provides that the letter of credit shall be closed in the following cases:
1)  expiration of the letter of credit;
2)  refusal of the funds recipient to use the letter of credit before it expires in case this 
     is specified in the provisions of the letter of credit;
3)  full or partial revocation of the letter of credit by the payer in case such a revocation  
     is specified in the provisions of the letter of credit.

Therefore, it is not clear whether the Ukrainian law recognizes exclusively these three 
cases of closing the letter of credit, or also includes grounds specified in the Uniform 
Customs and Practice for Documentary Credits 600 and International Standby 
Practices 98 and other international trade finance best practices.

Both revocable and irrevocable letters of credit are used in Ukraine. Additionally, 
letters of credit are compulsory in any trade transactions the amount of which 
exceeds USD 1 million. 

3.8. Documentary collection
There are a couple of general provisions regarding regulation of documentary 
collections in Ukraine included in the Civil Code of Ukraine. Additionally, ICC 
Uniform Rules for Collections 522 are recognized in Ukraine. However, documentary 
collections are quite rarely used as means of payment for goods and services in 
Ukraine in comparison to other methods of payment.

3.9. Currency regulations
For the purposes of stabilizing the currency market of Ukraine, the National Bank 
of Ukraine from time to time introduces certain restrictions, which shall be taken 
into consideration when doing business with foreign counterparties. Thus, there is 
a mandatory requirement for legal entities, private entrepreneurs and representative 
offices (except for official representative offices) to sell 65 % of the foreign currency 
proceeds received from abroad. Gradually, the percentage rate for mandatory sell of 
currency proceeds is being decreased.

Furthermore, the National Bank of Ukraine exercises certain control over foreign 
currency purchase for the purposes of dividends repatriation to foreign investors 
abroad, as well as foreign currency purchase for the purposes of repatriation of 
proceeds received by foreign investors from the sale of corporate rights, other than 
shares, of legal entities, decrease in the authorized capital of legal entities, withdrawal 
from a legal entity. 
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valuation certified by an auditing company. Compensation paid to the foreign investor 
shall be prompt, adequate and efficient.

2.2.4. Guarantees in the event of investment activity termination
In the event of investment activity termination, a foreign investor shall be entitled 
within 6 months following the day of termination of such an activity to recoup any 
investment in-kind or in the currency of investment in the amount of the actual 
contribution without payment of duty, along with profits from those investments 
in monetary form or in goods at the actual market value at the time of investment 
activity termination.

2.2.5. Guarantees for the remittance of profits, and other sums resulted from 
foreign investments
Upon payment of taxes, duties, and other mandatory payments, foreign investors 
shall be guaranteed unimpeded and prompt remittance abroad of their profits and 
other sums in foreign currency obtained legally as a result of foreign investments.
Procedures for the remittance of profits received in Ukraine as a result of foreign 
investments is determined by the National Bank of Ukraine. It should be noted that 
to prevent the massive outflow of investment from the country and in the event 
of substantial currency fluctuations the National Bank of Ukraine may set certain 

exchange restrictions. 

Exchange restrictions often relate to, first of all, dividend maturity, foreign currency 
purchase and transfer of currency abroad. The existence of such exchange restrictions 
makes foreign investors seek for alternative mechanisms of transactions.

2.3. Contractual protection
Effective protection of foreign investments is established upon the wording of the 
provisions of contracts with Ukrainian partners. That is, the correct formulation of 
contractual relations may protect foreign investors from illegal acts in the future. 
Therefore, structuring contractual and corporate relationships is essential at the 
investment stage planning.

Crucial provisions to be considered upon entering into an investment agreement are 
the place and time of the agreement, and the official names of the parties to the 
agreement. The accuracy of the information about the companies entering into the 
agreement has to be verified with the public register. An important step of signing the 
agreement is also a verification of the powers of persons authorized to sign it. 

Important elements of the agreement to be considered are the subject of the agreement 
and its detailed description, as well as the term of the agreement and the terms of 
payment and fulfilment of contractual obligations, price of the agreement, terms and 
type of payment, rights and obligations, liability in case of breach of the agreement, 
law applicable to the agreement, place of dispute settlement and conditions of force 
majeure. One also needs to check the accuracy of banking details and consider the 
language that will govern the agreement’s interpretation.

2.3.1. Applicable law
Upon entering into a foreign economic contract, the parties shall be entitled to 
determine the governing law. Thus, the foreign investor may settle the terms of the 
contract within the law, which is familiar or best suited for any specific needs. In 
this case, it is essential to check that the content and form of contract corresponds 
to the chosen legal order. In addition, one needs to consider mandatory rules of 
the Ukrainian legislation, which in case of recognition and enforcement of foreign 
judgments may prohibit the use of provisions of international legal orders in Ukraine. 

2.3.2. Submission to jurisdiction 
Parties to foreign economic contracts may agree to settle disputes related to the 
implementation of this contract in international arbitration institutions. Thus, a foreign 
investor will be able to avoid settling the case in Ukrainian courts. This possibility is 
available due to the fact that Ukraine is a signatory to the 1958 New York Convention 
on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. However, one should 
take into consideration that in certain cases, such as disputes over property located 
in Ukraine, Ukrainian courts have an exclusive jurisdiction. 

3. General customs regulations and trade finance
The Ukrainian customs regulation gradually transforms into a body of law, which 
complies with and absorbs most of the best international practices in the Customs 
Code of Ukraine. This process began in 2008 following accession of Ukraine to the 
World Trade Organization. Some major changes and incentives were implemented 
when the EU-Ukraine Association Agreement was signed, which resulted in 
establishment of the EU-Ukraine Free Trade Zone and the necessity to harmonize 
the applicable Ukrainian law with the EU regulatory acts. 

3.1. Customs control
The Ukrainian customs authorities exercise customs control in order to ensure that 
the goods imported to or exported from Ukraine comply with the required standards. 
As the customs authorities are authorized to conduct various types of control, such 
as sanitary, veterinary, phytosanitary, radiological, ecological, etc., this process used 
to be conducted with a significant delay and no clear timeframe. 

However, on 1 August 2016, the Cabinet of Ministers of Ukraine implemented the 
system of the ‘single window’ for customs, which resulted in all kinds of control being 
exercised simultaneously. Introducing this unified electronic system significantly 
facilitates timeframe for customs control, increases quality of service at customs 
posts and minimizes corruption and violations during customs control. The ‘single 
window’ electronic system unifies all controlling authorities and is mandatory for use. 
Such a system allows the controlling authorities to exchange data on goods which 
will ensure their coordinated actions and processing speed.

Furthermore, under the simplified control system, if there is no decision made on 
completion of customs control within four hours following submission of required 
documents, the system will automatically issue a document on successful completion 
of customs control and registration of goods.

3.2. Required documents
Any goods imported to the territory of Ukraine shall undergo registration with the 
customs authorities. Usually such a registration is conducted by the importer or 
a licensed customs broker on behalf of the importer. Failure to provide any of the 
documents listed below may result in a significant delay of registration. 
Generally, the following import documents are required for import shipments of 
goods to Ukraine: 
1)  an import-export (cross-border) contract;
2)  an invoice and a waybill; 
3)  an import customs declaration; 
4)  a declaration of customs value; 
5)  a compliance certificate;
6)  a certificate of origin;
7)  evidence of customs duty and tax payment.

Furthermore, the customs authorities may require any additional documents not 
listed above.

3.3. Customs regimes
A customs regime consists of the interrelated legal rules that determine customs-
approved treatment or use to be assigned to the goods, their legal status, terms 
of taxation in accordance with the declared purposes following their crossing the 
customs border of Ukraine, as well as their post-clearance use.

As provided in the Customs Code of Ukraine, the following customs regimes are 
used on the territory of Ukraine:
1)    import (release for free circulation); 
2)    re-import; 
3)    export (final leave); 
4)    re-export; 
5)    transit; 
6)    temporary import; 
7)    temporary export; 
8)    customs warehousing; 
9)    a free customs zone; 
10)  a duty-free trade; 
11)  inward processing; 
12)  outward processing; 
13)  destruction or elimination; 
14)  abandonment to the State.
The Customs Code of Ukraine contains a detailed explanation and features of each 
of the regimes. The most commonly used regimes are mentioned in 5 – (1) above.
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Operating length of the main railway lines is 22,300 km, including 9,978 km (44.7 %) 
of electrified tracks. Track width is normally 1,520 mm, while there are also narrow-
gauge areas (most with the width of 750 mm) and small border areas of the European 
standard (1,435 mm). The number of railway stations totals 126) 1648 main railroad 
terminals).

The bedrock of marine transport of Ukraine is formed by the Black Sea, the Sea of 
Azov and Ukrainian Danube shipping companies that have a transportation fleet with 
the total capacity of 5 million tons and a passenger fleet of 9,900 jobs. In Ukraine, 
there are 18 ports, including 175 trans-shipping complexes and 8 shipyards.

The internal navigable river ways of Ukraine are mostly located in water areas of 
the Dnipro and Danube rivers. The main water-carrying artery of Ukraine is the 
Dnipro waterway, where freight and passenger transportation is carried out. The 
navigable Dnipro lanes intersect with highways and railways and are an integral part 
of the national network of international transport corridors. The largest river shipping 
company is Ukrrichflot. It consists of Dnipro, Zaporizhia, Mykolaiv, Kherson and 
Chernihiv river ports with a total capacity of cargo handling about 24 million tons.
Ukraine has a wide network of airlines and airports. Some of them have the 
international status. More than 13 million passengers used air transportation in 2016. 
The largest centres of air transport are Kyiv, Odessa, Kharkiv and Lviv.

The pipeline transport in Ukraine is one of the most developed types of transportation 
and consists of two parts: a gas pipeline system and an oil pipeline system. The 
pipeline transport of Ukraine includes 12 major oil pipelines with the total length 
of about 3,000 km. The oil pipeline network is represented by the Druzhba Trans-
European oil pipeline, the length of which in Ukraine amounts to 680 km. Via this 
pipeline oil from Russia comes to the Central Europe through Ukraine’s territory. The 
remaining oil pipelines are domestic and transnational, and provide oil to refineries 
of Ukraine.

34,000 km of gas pipelines are laid on the territory of Ukraine. Ukraine recovers only 
25 % of consumed gas; the rest of the gas is purchased. In addition, 12 storage 
facilities with the total volume of 35.3 billion cubic meters of gas have been built in 
Ukraine.

1.14. Economic and political ties
Ukraine has close economic and political ties with the neighbouring countries. Ukraine 
and the EU have signed an agreement on free trade regime, which has significantly 
improved trade relations between Ukraine and the EU member states and increased 
the volume of trade. Ukraine also signed a free trade agreement with Canada in 2016, 
and it is negotiating terms of trade with other countries. 

Ukraine maintains a close relationship with NATO in the areas of security, technical 

cooperation, scientific research, defence systems and rapid response in case of 
emergency.

Ukraine maintains diplomatic relations with over 170 countries. Ukraine is a member 
of the UN, the Council of Europe, the International Monetary Fund, the World Bank, the 
European Bank for Reconstruction and Development, the World Trade Organization. 
In addition, Ukraine is a non-permanent member of the UN Security Council. 

1.15. Tourism
Ukraine is a country with a developed tourism industry, and each year it is visited by 
a large number of tourists, especially from the Eastern and Western Europe, the USA 
and Japan. With its advantageous geopolitical location, Ukraine has a large tourist 
and recreation potential, a favourable climate, rich flora and fauna, cultural and world-
class historical monuments and a tourism industry, which is rapidly growing.

Ukraine is teeming with a huge number of cultural and historical complexes. Thus, 
the Central Ukraine is rich in historical sites associated with the introduction and 
development of Ukrainian statehood and culture, the Southern Ukraine is the area 
where many monuments of ancient culture have been discovered, the Western 
Ukraine stands for its ethnic features, folklore sights and folk architecture.

In Ukraine, there are over 200,000 sites for tourism and more than 300 museums. 
Historical and cultural reserves (Kyiv Pechersk Lavra, Pereyiaslav-Khmelnytskyi, 
Khortytsia) and historical and architectural reserves (Lviv, Kamianets-Podilskyi, 
Novhorod-Siverskyi) have risen to the international fame. Palace and park complexes, 
castles, fortresses, remains of ancient cities, pilgrimage sites (Pechersk and Pochayiv 
Lavras) are of equal importance.

Ukraine has 45 resorts of national and international importance and 13 local resorts. 
There are more than 400 health centres that may undertake to treat more than 
600,000 vacationers.

2. Foreign investment protection
The vast majority of foreign investors evaluate the predictability of policies and acts 
of the authorities of the country they want to invest in, as well as the consistency 
of legislation as a crucial aspect when deciding to invest capital in the country. 
These two factors are the main activities of the Ukrainian authorities on the foreign 
investment protection. 

Foreign investment in Ukraine is quite reliably protected at the legislative level. This 
applies both to the international level, where Ukraine has signed several international 
agreements on the foreign investment protection, and to the national level that 
establishes a list of state guarantees, which serve as a basis for the foreign investment 
protection in Ukraine. 

2.1. International agreements
The means to be used for protecting foreign investments are signed international 
agreements on promotion and protection of investments. Since Ukraine has ratified 
the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and 
Nationals of Other States in 2000, the Convention members have the opportunity 
to contact the International Centre for Settlement of Investment Disputes to protect 
their investments.

Investors may address the International Centre for Settlement of Investment Disputes 
with regards to the protection of their rights in connection with the confiscation of 
their property, unequal treatment in terms of domestic and foreign investors. 

International agreements on promotion and protection of investments have been 
signed with numerous countries, including the United States, Canada, Germany, 
Great Britain, France, Switzerland, the Netherlands, Denmark, Poland, Turkey, China, 
Japan, Kuwait, Syria, the UAE, Saudi Arabia, Egypt, Lebanon, Jordan and others. 
The terms of bilateral agreements on promotion and protection of investments are 
not unified and may vary significantly. 

In addition, it should be noted that foreign investment protection in Ukraine has 
received additional support in view of the ratification of a number of international 
agreements on recognition and enforcement of foreign awards by the Government of 
Ukraine. The procedure for foreign awards recognition and enforcement is specified in 
the civil procedural legislation of Ukraine and is an effective tool for foreign investors, 
who are able to resolve the dispute pursuant to their own legal order.

Thus, in case of violation of the rights of foreign investors in Ukraine, they may use 
the legal mechanisms under the Ukrainian law envisaged for the effective protection 
of the invested capital in Ukraine.

2.2. Ukrainian legal guarantees 
The overall protection of foreign investments in Ukraine is governed by the Law of 
Ukraine “On Foreign Investment” and the Law of Ukraine “On Protection of Foreign 
Investments”. These regulatory acts define basic guarantees for the protection of 
foreign investments in Ukraine.

Key types of guarantees that Ukraine offers to foreign investors are:
1)  state guarantees against changes in legislation;
2)  guarantees against seizure and unlawful acts of state bodies and state officials;
3)  compensation and reimbursement of losses incurred by foreign investors due to  
     the acts of state bodies and state officials;
4)  guarantees in the event of investment activity termination;
5)   guarantees for the remittance of profits, and other sums resulted from foreign 
     investments. 

2.2.1. State guarantees against changes in legislation
The principle of guaranteeing the protection of foreign investments against changes 
in the Ukrainian legislation provides that in case the guarantees on foreign investment 
protection are subject to change, the state guarantees shall be used to protect foreign 
investment at the request of a foreign investor within ten years from the date of entry 
into force of such a legislation. Thus, the provisions of the Ukrainian laws in force at 
the time of investment shall be applied.

2.2.2. Guarantees against seizure and unlawful acts of state bodies and state 
officials
State bodies may not seize foreign investments, with the exception of emergency 
measures in the event of natural disasters, accidents, epidemics or epizootics. The 
abovementioned seizures may be carried out on the basis of decisions of bodies 
authorized to do so by the Cabinet of Ministers of Ukraine. Decisions about the 
seizure of foreign investments and the compensation terms and conditions can be 
appealed in court. The legislation provides for compensation related to the seizure of 
foreign investments. 

2.2.3. Compensation and reimbursement of losses incurred by foreign investors 
due to the acts of state bodies and state officials
Foreign investors shall be entitled to receive compensation of their losses, including 
lost profit and moral damage incurred as a result of acts, inaction or improper 
fulfilment by the state bodies of Ukraine or their officials of the responsibilities in 
relation to foreign investors or entities with foreign investment as provided by the 
legislation of Ukraine.

All expenses and losses incurred by foreign investors as a result of such an activity 
shall be compensated on the basis of the current market prices or substantiated 
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1. Ukraine. General information
1.1. Area and location
Ukraine area totals 603,628 sq. km, and thus Ukraine is the second largest country on 
the territory of Europe. Ukraine is at the heart of the Eastern Europe with its territory 
washed by the Black and Azov Seas in the south. Ukraine borders the Russian 
Federation, Belarus, Poland, Slovakia, Hungary, Romania and Moldova. 

Due to its favourable geographical location, Ukraine has close economic ties with 
the countries of the region. Thus, through the Danube river Ukraine is closely related 
to Romania, Bulgaria and other countries of the Danube basin and through the ports 
of the Black Sea and the Sea of Azov Ukraine maintains trade relations with many 
countries in Europe, Asia, Africa, Australia, North and South America. The territory of 
Ukraine is crossed by numerous Trans-European oil pipelines, gas pipelines, high-
voltage power lines, electrified railways connecting Ukraine with its neighbours.

The largest Black Sea ports of Ukraine are Odessa, Kherson and Chornomorsk. The 
largest Sea of Azov ports are Mariupol and Berdyansk.

The main rivers in Ukraine are the Danube, Dnipro, Dnister and Southern Bug.

1.2. Minerals
Ukraine is among the leading countries in terms of the amount of minerals. In Ukraine, 
the minerals with the greatest economic value are primarily coal, iron and manganese 
ores, rock salt, potassium salt, mineral water, gas and oil. Ukraine occupies the 
leading position in the world in relation to the reserves of some minerals, such as 
iron, manganese, titanium and zinc ores. 

1.3. Land use
As of 2015, 70.8 % of the territory of Ukraine was classified as agricultural land and 
17.6 % of the area was covered by forests. 

1.4. Population
According to the official data, Ukraine’s population as of 2016 was approximately 
42.5 million people. Kyiv, Kharkiv, Donetsk, Odessa and Dnipro belong to cities with 
the highest population. Population of these cities exceeds or is close to 1 million. In 
total, urban population of Ukraine is 67.2 %. 

Ethnic Ukrainians comprise about 78 % of the population of Ukraine. The rest of the 
population accounts for ethnic minorities such as Russians, Belarusians, Moldovans, 
Crimean Tatars, Bulgarians, Hungarians, Romanians, Poles and others. Officially, 
Ukraine prohibits dual citizenship, but it is not uncommon in practice. 

1.5. Religion
Ukraine is a secular state, where the church is separated from the state. Most of the 
population of Ukraine are members of the Orthodox Church, which has a special place 
in the country. The second one in terms of the scope of congregation is the Greek 
Catholic Church, with the majority of its followers residing in the western regions of 
Ukraine. About 4 % of Ukraine’s population consist of Muslims, mainly living on the 
Crimean Peninsula.

1.6. Language
The official language of Ukraine is Ukrainian. It should be noted that the majority of 
the population is fluent in both Ukrainian and Russian. In regions, where the number 
of ethnic minorities is more than 10 % of the local population, the language of such 
minorities may acquire the status of a regional language. The number of population 
speaking English, which is the common language of business communication, is 
growing in big cities of Ukraine.

1.7. Education
Ukraine is a country with a traditionally high level of education. Today its literacy 
rate amounts to 99.7 %. The Constitution of Ukraine guarantees the right to free 
higher education at state and municipal educational institutions. The organization of 
higher education in Ukraine is based on the global structure of developed countries 
as defined by UNESCO and the UN. The high level of education provided by the 
Ukrainian universities has always attracted foreign students, particularly from the 
Middle East, who as of now study in abundance at engineering and medical faculties 
of the Ukrainian universities. 

1.8. Employment
The number of gainfully employed population in Ukraine is about 18 million people. 
The employment rate among the working-age population totals 56.9 %. The highest 
employment rate among the regions is in Kyiv and amounts to 62.3 %. This is primarily 
due to the administrative functions performed by this region. 
As of 2016, the unemployment rate in Ukraine was 9.9 %, but depending on the 
region it may vary significantly. 

1.9. Living standards
Despite the fact that income of Ukrainian population constantly grows, its size 
compared to the European standards is quite low. The official average monthly salary 
throughout 2016 amounted to approximately USD 200. The size of the average 
monthly salary is almost twice that amount in Kyiv. A part of the economy is in the 
shade. Therefore, the official statistics do not always accurately reflect the real level 
of income.

1.10. Political system
Ukraine is a parliamentary-presidential republic with the Constitution as its 
fundamental law. The territory of Ukraine consists of 24 regions, the Autonomous 
Republic of Crimea and 2 cities with a special status (Kyiv and Sevastopol). The 
Ukrainian Parliament is the highest body of legislative state power, and the President 
of Ukraine is the Head of State. The executive power is represented by the Cabinet 
of Ministers of Ukraine. The Prime Minister is appointed by the President with the 
consent of the Parliament.

1.11. Ukrainian economy
Since 1991, Ukraine has continued a long period of transition from the planned 
economy model to approximation to the elements of the market economy of capitalist 
countries. Today, Ukraine is an industrial and agricultural country with the GDP per 
capita at about USD 2,000.

One of the main economic indicators of the country is the size of the gross domestic 
product. For it Ukraine ranks 66th in the world; the gross domestic product of Ukraine 
amounted to USD 87.198 billion in 2016.

The gross domestic product by sector is distributed as follows: 13.3 % accounts for 
agriculture, 24.4 % for industry and 62.7 % for services.

The key sectors of the Ukrainian economy, playing a crucial role in determining 
the economic indicators of the country, are heavy industry (mining and metals), 
machinery and metal working, oil and gas production and energy industry, chemicals 
and pharmaceuticals, woodworking and pulp and paper industry, light industry, 
agriculture, food processing, freight and passenger transport and tourism.

Ukraine holds a strong position in agriculture and is an important player in the global 
agricultural market. Ukraine is the world’s largest producer of sunflower oil and has a 
large share in the production of grain, sugar, meat and dairy products. 

Ukraine pays much attention to the development of space exploration and aircraft. 
Each year Ukraine enters into approximately 400 contracts to provide launch services 
on Ukrainian launch vehicles. Besides, Ukraine produces satellites and assembly 
joints for all the spaceships docking at the International Space Station. Ukraine is 
a major producer of weapons, such as tanks, military transport aircraft, anti-aircraft 
missile systems and optical equipment.

Ukraine cooperates with the international financial institutions, including the IMF, 
World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, International 
Development Association, International Finance Corporation, Multilateral Investment 
Guarantee Agency, International Centre for Settlement of Investment Disputes, etc.

1.12. Foreign trade
With regard to the foreign trade indicators, the restorative balance of exports and 
imports should be noted. Thus, exports of goods and services from Ukraine and 
imports to Ukraine in 2016 were distributed at the following ratio:
Export (USD 33.6 billion). Export items: ferrous and nonferrous metals, fuel and 
petroleum products, chemicals, machinery and transport equipment, foodstuffs.
Key export partners with traditionally active trade relations with Ukraine are the 
European Union, China, Turkey, Russia, Egypt.

Import (USD 40.4 billion). Import column contains basic goods imported to Ukraine 
that are energy (primarily natural gas), machinery and equipment, chemicals.
Key import partners: Germany, China, Russia, Poland, Belarus. The European Union 
member states and the CIS countries accounted for about 70 % of the total foreign 
trade of Ukraine. 

1.13. Transport
The transport system of Ukraine is represented by almost all types of land (rail, road), 
water (sea, river), air (aircraft, helicopter) and pipeline (oil, gas pipelines and ammonia 
lines, transportation of chemicals) transport. Ukraine has a developed rail and water 
transport infrastructure. The favourable geographical position of Ukraine determines 
the passage of international transport corridors.
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Dear friends,
Ukraine has stepped on the road of gradual recovery of its economy after some period of internal and external political instability. 

At the same time, it is clearly seen that the economy of Ukraine is transforming dramatically with old industries becoming less 

important, while new market niches increasingly developing in certain areas of the economy. 

Foreign investors are welcomed to take the advantage of grabbing the benefits of being the first to fulfil such niches on the 

Ukrainian market. The local Ukrainian market is waiting and it is open to introduction of new know-hows, implementation of 

successful ideas from abroad and facilitation of business cooperation with foreign traders.

It is widely acknowledged that the very first contact within the business environment is crucially important and to a large extent 

determines the pace of further cooperation between companies and/or private entrepreneurs. It is even more important, if the 

parties are from different cultural background, follow different business etiquette and traditions and need certain common ground 

to launch their cooperation. The question of trust also becomes a high priority.

Our company understands all these aspects and seeks to ensure that our clients from the Middle East are in full comfort when 

dealing with their Ukrainian partners. We provide various services, ranging from finding a reliable Ukrainian exporter, whose 

products are fully in compliance with your specified requirements, getting you in contact with Ukrainian businessmen regarding 

matters of mutual cooperation, performing due diligence of your existing and/or prospective Ukrainian partner, to assistance over 

contractual requirements and revision of export-import supply agreements and other contracts.

In addition, we provide services of finding commercial and/or residential real estate in Ukraine. Our company closely collaborates 

with the leading construction firms in Ukraine, so we are able to provide our clients with exclusive offers on the real estate market 

of Ukraine. We supervise and provide full-service assistance in matters of purchase of immovable property, financing 

construction of real estate, lease of commercial and residential spaces, etc.

We hope that you will find our company as a useful platform for getting in touch with potential partners from Ukraine. Our 

company is ready to help you with any aspects of establishing and improving your business relations with Ukrainian partners, so, 

please, do not hesitate to contact our representatives at any time with any related matters.

                                                                                                                                                                                       Kind regards,

Igor Dykunskyy

Ukrainian Middle East Concord

January 2017

Dear potential investors,
Today Ukraine is going through a considerable transformation period in its history. Old economic ways of doing business and 

trade primarily with the former USSR member states are no longer effective. Instead, Ukraine aims to deepen its economic ties 

with the rest of the world.

Therefore, after external aggression and closure of our traditional markets, Ukrainian producers have turned to the Middle East 

economies in order to explore markets therein. There is also a steady interest of Arabic investors in various sectors of the 

Ukrainian economy. I am convinced that Ukraine has a lot to offer.

For instance, agriculture is the key industry in Ukraine, which undoubtedly will be developing fast within the next decade. Today 

agricultural products account for more than a third of the total Ukrainian export, while Ukraine holds leading positions in the world 

in export volumes of certain agricultural goods. 

Substantial increase in export volumes of agricultural products, as well as some other goods, led to the need to construct new 

infrastructure facilities for storage and transportation of such goods. There is a number of such facilities being build, ports (both 

sea and river) reconstructed, airports modernized, roads renovated, etc.

Starting from 1991, when Ukraine became independent, the country has been largely dependent on import of gas and oil in order 

to satisfy its industrial and social needs. However, in the last couple of years Ukraine joined the global trend of moving to 

alternative sources of energy and encouraging energy efficiency. 

Other promising sectors of economy in Ukraine are IT, aviation, metallurgy, military equipment production, real estate and 

tourism. Privatization of large and medium sized state enterprises in Ukraine should also be of interest to foreign investors.

The Embassy of Ukraine in the State of Kuwait strongly encourages you to consider investment in various sectors of the 

Ukrainian economy and establish business cooperation with Ukrainian counterparties. We hope that this guide will allow you to 

get the qualified information about Ukraine, its business opportunities and applicable legal regulations, as well as help to 

establish new business contacts.

                                                                                                                                                                                       Kind regards,

Dr. Volodymyr Tolkach

Ambassador of Ukraine to the State of Kuwait

January 2017
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