РОЗДІЛ VII «ІНСТИТУЦІЙНІ, ЗАГАЛЬНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ
ПОЛОЖЕННЯ»
Глава 1
Інституційна структура
Стаття 460
1.
Політичний діалог та діалог з питань політики на найвищому рівні між Сторонами
відбувається на рівні самітів. Засідання в рамках самітів проводяться, як правило, один раз
на рік. Під час самітів здійснюється загальний нагляд за виконанням цієї Угоди, а також
обговорення будь-яких двосторонніх або міжнародних питань, що становлять взаємний
інтерес.
2.
На рівні міністрів регулярний політичний діалог та діалог з питань політики
відбувається в рамках Ради асоціації, заснованої відповідно до статті 461 цієї Угоди, і в
рамках регулярних засідань представників обох Сторін за взаємною згодою.
Стаття 461
1.
Цією Угодою створюється Рада асоціації. Вона здійснює контроль і моніторинг
застосування і виконання цієї Угоди та періодично переглядає функціонування цієї Угоди
у світлі її цілей.
2.
Засідання Ради асоціації проводяться регулярно на рівні міністрів щонайменше
один раз на рік, а також тоді, коли цього вимагають обставини. За взаємною згодою
засідання Ради асоціації проводяться у будь-якому необхідному складі.
3.
Крім контролю і моніторингу застосування й виконання цієї Угоди, Рада асоціації
вивчає будь-які головні питання, що виникають в рамках цієї Угоди, і будь-які інші
двосторонні або міжнародні питання, що становлять взаємний інтерес.
Стаття 462
1.
Рада асоціації складається із членів Уряду України, з однієї сторони, та членів Ради
Європейського Союзу і членів Європейської Комісії, з іншої сторони.
2.

Рада асоціації встановлює власний регламент.

3.
Головування в Раді асоціації здійснюється по черзі представником України і
представником Союзу.
4.
За необхідності та за взаємною згодою інші органи беруть участь у роботі Ради
асоціації як спостерігачі.

Стаття 463
1.
Для досягнення цілей цієї Угоди Рада асоціації має повноваження приймати
рішення в рамках сфери дії цієї Угоди у випадках, передбачених нею. Такі рішення є
обов’язковими для Сторін, які вживають необхідних заходів, у тому числі, у разі
необхідності, заходів в рамках спеціальних органів, створених відповідно до цієї Угоди,
для виконання прийнятих рішень. Рада асоціації може також надавати рекомендації. Вона
готує свої рішення і рекомендації за згодою Сторін після виконання відповідних
внутрішньодержавних процедур.
2.
Відповідно до мети поступового наближення законодавства України до права
Союзу, яка закріплена в цій Угоді, Рада асоціації буде форумом для обміну інформацією
про законодавчі акти України та Європейського Союзу, як чинні, так і ті, що перебувають
на стадії підготовки, а також про заходи з їх виконання, впровадження та дотримання.
3.
Із цією метою Рада асоціації може актуалізувати або вносити поправки до Додатків
до цієї Угоди, враховуючи розвиток права ЄС і застосовних стандартів, які визначені у
міжнародних документах та, на думку Сторін, безпосередньо стосуються цього, без
шкоди для будь-яких конкретних положень, включених до Розділу IV («Торгівля і
питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.
Стаття 464
1.
Цим засновується Комітет асоціації. Вiн надає допомогу Радi асоціації під час
виконання нею своїх обов’язків. Це положення застосовується без шкоди для
повноважень різних форумів з проведення політичного діалогу, встановлених відповідно
до статті 5 цієї Угоди.
2.
Комітет асоціації складається з представників Сторін, головним чином, на рівні
вищих посадових осіб.
3.
Головування в Комітеті асоціації здійснюється по черзі представником України і
представником Союзу.

Стаття 465
1.
У своєму регламенті Рада асоціації визначає обов’язки і порядок функціонування
Комітету асоціації, до сфери відповідальності якого належить підготовка засідань Ради
асоціації. Засідання Комітету асоціації проводяться щонайменше один раз на рік.
2.
Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-яке зі своїх повноважень, у
тому числі повноваження приймати обов’язкові для виконання рішення.
3.
Комітет асоціації має повноваження приймати рішення у випадках, передбачених у
цій Угоді, та y сферах, в яких Рада асоціації делегувала йому свої повноваження. Такі
рішення є обов’язковими для Сторін, які вживають необхідних заходів для їх виконання.
Комітет асоціації готує свої рішення за згодою Сторін.
4.
Комітет асоціації проводить засідання у спеціальному складі для розгляду всіх
питань, пов’язаних з Розділом IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.
Комітет асоціації проводить засідання у цьому складі щонайменше один раз на рік.

1.
Угоди.

Стаття 466
Комітету асоціації надають допомогу підкомітети, створені відповідно до цієї

2.
Рада асоціації може прийняти рішення про створення будь-якого спеціального
комітету чи органу у конкретних сферах, які необхідні для виконання цієї Угоди, і
визначає склад, обов’язки та порядок функціонування таких органів. Крім того, такі
спеціальні комітети і органи можуть обговорювати будь-яке питання, яке вони вважають
доцільним, без шкоди для будь-яких конкретних положень Розділу IV («Торгівля і
питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.
3.
Комітет асоціації може також створювати підкомітети для вивчення прогресу,
досягнутого в ході проведення регулярних діалогів, зазначених у Розділі V («Економічне і
галузеве співробітництво») цієї Угоди.
4.
Підкомітети мають повноваження приймати рішення у випадках, передбачених
цією Угодою. Вони регулярно та в міру необхідності звітують про свою діяльність
Комітету асоціації.
5.
Підкомітети, створені відповідно до Розділу IV цієї Угоди, інформують Комітет
асоціації у своєму торгoвeльному складі відповідно до статті 465(4) цієї Угоди про дату і
порядок денний їхніх засідань достатньо завчасно до їхніх засідань. Вони звітують про
свою діяльність на кожному черговому засіданні Комітету асоціації у торгoвeльному
складі, скликаному відповідно до статті 465(4) цієї Угоди.
6.
Існування будь-якого з підкомітетів не перешкоджає будь-якій зі Сторін винести
будь-яке питання безпосередньо на розгляд Комітету асоціації, створеного відповідно до
статті 464 цієї Угоди, у тому числі в його торгoвeльному складі.

Стаття 467
1.
Цим створюється Парламентський комітет асоціації. Він є форумом для членів
Верховної Ради України і Європейського Парламенту для проведення засідань та обміну
думками. Його засідання проводяться з регулярністю, яку він визначає самостійно.
2.
Парламентський комітет асоціації складається з членів Верховної Ради України, з
однієї сторони, та членів Європейського Парламенту, з іншої сторони.
3.

Парламентський

комітет

асоціації

встановлює

власний

регламент.

4.
Головування у Парламентському комітеті асоціації здійснюється по черзі
відповідно представником Верховної Ради України і представником Європейського
Парламенту згідно з положеннями, викладеними в його регламенті.
Стаття 468
1.
Парламентський комітет асоціації може запитувати у Ради асоціації відповідну
інформацію стосовно виконання цієї Угоди, яка, у свою чергу, надає Комітету запитувану
інформацію.
2
Парламентський комітет асоціації повинен бути поінформований про рішення та
рекомендації Ради асоціації.
3.

Парламентський комітет асоціації може надавати рекомендації Раді асоціації.

4.

Парламентський комітет асоціації може створювати відповідні підкомітети.
Стаття 469

1.
Сторони також сприяють проведенню регулярних засідань представників їхнього
громадянського суспільства з метою інформування їх про виконання цієї Угоди та
врахування їхнього внеску для її виконання.
2.
Цим створюється Платформа громадянського суспільства. Вона складається з
представників громадянського суспільства України, з однієї сторони, і членів
Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК), з іншої сторони, як форум
для проведення ними засідань та обміну думками. Засідання Платформи громадянського
суспільства проводяться з регулярністю, яку вона визначає самостійно.
3.

Платформа громадянського суспільства встановлює власний регламент.

4.
Головування у Платформі громадянського суспільства здійснюється по черзі
відповідно представниками громадянського суспільства від української сторони і
представником Європейського економічного і соціального комітету згідно з положеннями,
викладеними в її регламенті.
Стаття 470
1.
Платформа громадянського суспільства повинна бути поінформованою про
рішення та рекомендації Ради асоціації.
2.

Платформа громадянського суспільства може надавати рекомендації Раді асоціації.

3.
Комітет асоціації та Парламентський комітет асоціації повинні здійснювати
регулярні контакти з представниками Платформи громадянського суспільства з метою
отримання їхньої думки щодо досягнення цілей цієї Угоди.

Глава 2
Загальні та прикінцеві положення
Стаття 471
Доступ до судів та адміністративних органів
У рамках сфери дії цієї Угоди кожна Сторона зобов’язується забезпечити фізичним та
юридичним особам іншої Сторони вільний від дискримінації по відношенню власних
громадян доступ до своїх компетентних судів та адміністративних органів для захисту
їхніх особистих та майнових прав.
Стаття 472
Заходи, пов’язані з суттєвими інтересами безпеки
Ніщо в цій Угоді не перешкоджає Стороні вживати будь-яких заходів:
а)
які, на її думку, необхідні для того, щоб запобігти розголошенню інформації, що
суперечить суттєвим інтересам її безпеки;
b)
які пов’язані з виробництвом зброї, військового спорядження та матеріалів чи
торгівлею ними або з дослідженнями, розробкою чи виробництвом, необхідними для
цілей оборони, за умови, що такі заходи не завдають шкоди умовам конкуренції стосовно
продукції, яка не призначена для використання виключно для військових цілей;
с)
які вона вважає необхідними для забезпечення власної безпеки, у випадку
серйозних внутрішніх безпорядків, які порушують закон і громадський порядок, під час
війни або серйозного міжнародного напруження, яке становить загрозу війни, або для
виконання взятих на себе зобов’язань з підтримання миру та міжнародної безпеки;

Стаття 473
Недискримінація
1.
У сферах, на які поширюється дія цієї Угоди, і без шкоди для будь-яких її
конкретних положень:
a)
заходи, які вживаються Україною стосовно Союзу або його держав-членів,
не призводять до будь-якої дискримінації між державами-членами, їхніми громадянами,
компаніями або фірмами;
b)
заходи, які вживаються Союзом або державами-членами стосовно України,
не призводять до будь-якої дискримінації між громадянами України, її компаніями або
фірмами.
2.
Положення пункту 1 не завдають шкоди праву Сторін застосовувати відповідні
положення їх фінансового законодавства до платників податків, які знаходяться не в
однакових умовах з точки зору їхнього місця проживання.
Стаття 474
Поступове наближення
Згідно із цілями цієї Угоди, встановленими у статті 1, Україна здійснюватиме поступове
наближення свого законодавства до права ЄС відповідно до Додатків I–XLIV до цієї
Угоди на основі зобов’язань, визначених у Розділах IV, V та VI цієї Угоди, а також
відповідно до положень цих Додатків. Це положення не завдає шкоди будь-яким
конкретним принципам і зобов’язанням стосовно нормативно-правового наближення
відповідно до Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.
Стаття 475
Моніторинг
1.
Моніторинг означає безперервну оцінку прогресу у виконанні і впровадженні всіх
заходів, які охоплюються цією Угодою.
2.
Моніторинг включає оцінку наближення законодавства України до права
Європейського Союзу, як це визначено в цій Угоді, в тому числі аспекти виконання та
впровадження. Сторони можуть здійснювати цю оцінку індивідуально або, у разі згоди,
спільно. Для полегшення процесу оцінки Україна, за необхідності, звітує ЄС про прогрес
у наближенні до завершення перехідних періодів, встановлених в цій Угоді. Процес
звітності та оцінки, зокрема методи і періодичність оцінювання, буде враховувати
конкретні методи, визначені в цій Угоді, або рішення інституційних органів, створених
відповідно до цієї Угоди.
3.
Моніторинг може включати роботу місій з перевірки на місцях за участю
інститутів ЄС, органів і агентств, неурядових організацій, наглядових органів, незалежних
експертів та, за необхідності, інших.
4.
Результати заходів з моніторингу, у тому числі оцінки наближення відповідно до
пункту 2 цієї статті, обговорюються у всіх відповідних органах, створених відповідно до
цієї Угоди. Такі органи можуть приймати одностайно погоджені спільні рекомендації, які
надаються Раді асоціації.
5.
Якщо Сторони домовилися, що необхідні заходи, передбачені Розділом IV
(«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди, вже виконані і наразі належним

чином впроваджуються, Рада асоціації відповідно до повноважень, наданих їй згідно зі
статтею 463 цієї Угоди, погоджується на подальше відкриття ринку, як визначено у
Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.
6.
Спільна рекомендація, зазначена у пункті 4 цієї статті, надана Раді асоціації, або
неспроможність дійти згоди стосовно такої рекомендації, не є предметом вирішення
спорів, як визначено в Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.
Рішення, прийняте відповідним інституційним органом, або неприйняття рішення не є
предметом вирішення спорів, як визначено в Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з
торгівлею») цієї Угоди.
Стаття 476
Виконання зобов’язань
1.
Сторони повинні вживати будь-яких загальних або конкретних заходів, необхідних
для виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Угодою. Вони забезпечують
досягнення цілей, встановлених у цій Угоді.
2.
Сторони домовилися невідкладно проводити консультації через відповідні канали
на вимогу будь-якої зі Сторін для обговорення будь-якого питання, що стосується
тлумачення, виконання або добросовісного застосування цієї Угоди та інших відповідних
аспектів відносин між Сторонами.
3.
Кожна Сторона повинна передати на розгляд Ради асоціації будь-які спори
стосовно тлумачення, виконання або добросовісного застосування цієї Угоди відповідно
до статті 477 цієї Угоди. Рада асоціації може вирішити спір шляхом прийняття
обов’язкового для виконання рішення.
Стаття 477
Вирішення спорів
1.
У разі виникнення спору між Сторонами стосовно тлумачення, виконання або
добросовісного застосування цієї Угоди будь-яка Сторона повинна надіслати іншій
Стороні й Раді асоціації офіційний запит щодо необхідності вирішення спірного питання.
Як виняток, вирішення спорів стосовно тлумачення, виконання або добросовісного
застосування Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди
регулюється виключно Главою 14 («Вирішення спорів») Розділу IV («Торгівля і питання,
пов’язані з торгівлею») цієї Угоди.
2.
Сторони повинні намагатися прагнути вирішити спір шляхом проведення
добросовісних консультацій в рамках Ради асоціації та інших відповідних органів,
зазначених y статтях 461, 465 і 466 цієї Угоди, з метою досягнення взаємоприйнятного
рішення у максимально стислі строки.
3.
Сторони повинні надавати Раді асоціації та іншим відповідним органам всю
інформацію, необхідну для ретельного вивчення ситуації.
4.
Доти, доки спір не вирішено, він розглядається на кожному засіданні Ради
асоціації. Спір вважається вирішеним, якщо Рада асоціації прийняла обов’язкове для
виконання рішення про вирішення питання, як передбачено в пункті 3 статті 476 цієї
Угоди, або коли заявлено, що спір вичерпано. Консультації щодо спору також можуть
бути проведені у ході будь-якого засідання Комітету асоціації чи будь-якого іншого

відповідного органу, зазначеного y статтях 461, 465 і 466 цієї Угоди, за погодженням між
Сторонами чи за вимогою будь-якої зі Сторін. Консультації можуть також проводитися в
письмовій формі.
5.
Вся інформація, яку було розголошено в ході консультацій, залишається
конфіденційною.
Стаття 478
Відповідні заходи в разі невиконання зобов’язань
1.
Сторона може вжити відповідних заходів, якщо питання не вирішено протягом
трьох місяців з дати надіслання офіційного запиту щодо вирішення спору відповідно до
статті 477 цієї Угоди і якщо Сторона, яка подала скаргу, продовжує вважати, що інша
Сторона не виконала своїх зобов’язань за цією Угодою. Вимога стосовно проведення
консультацій протягом трьох місяців не застосовується у виняткових випадках,
зазначених у пункті 3 цієї статті.
2.
Під час визначення відповідних заходів пріоритет надається тим, які найменше
завдають шкоди функціонуванню цієї Угоди. За винятком випадків, визначених у пункті 3
цієї статті, такі заходи не можуть включати призупинення будь-яких прав чи обов’язків,
передбачених положеннями цієї Угоди, зазначеними у Розділі IV («Торгівля і питання,
пов’язані з торгівлею») цієї Угоди. Про ці заходи негайно повідомляється Раді асоціації з
метою їх розгляду під час консультацій відповідно до пункту 2 статті 476 цієї Угоди і під
час вирішення спорів відповідно до пункту 3 статті 476 та статті 477 цієї Угоди.
3.

Винятки, зазначені вище в пунктах 1 та 2 цієї статті, стосуються випадків:

a)
денонсації цієї Угоди, яка не передбачена загальними нормами
міжнародного права, або
b)
порушення іншою Стороною будь-якого з основних елементів цієї Угоди,
визначених у статті 2 цієї Угоди.
c)

Стаття 479
Взаємозв’язок з іншими угодами
1.
Угода про партнерство і співробітництво між Україною, з однієї сторони, і
Європейськими Співтовариствами та їхніми державами-членами, з іншої сторони, яку
вчинено в м. Люксембург 14 червня 1994 року і яка набрала чинності 1 березня 1998 року,
разом з протоколами до неї втрачає чинність.
2.
Ця Угода про асоціацію замінює вищезгадану Угоду. Посилання на вищезгадану
Угоду в усіх інших угодах між Сторонами вважаються посиланнями на цю Угоду.
3.
Доти, доки відповідно до цієї Угоди не будуть забезпечені рівні права для фізичних
осіб і суб’єктів економічної діяльності, ця Угода не впливає на їхні права відповідно до
інших чинних угод, обов’язкових для України, з однієї сторони, та однієї або декількох
держав-членів, з іншої сторони.
4.
Існуючі угоди, що регулюють окремі напрями співробітництва, які належать до
сфери дії цієї Угоди, вважаються частиною двосторонніх відносин у цілому, що
регулюються цією Угодою, а також складовою загальної інституційної основи
співробітництва.
5.
Сторони можуть доповнювати цю Угоду шляхом укладення окремих угод у будьякій галузі, що належить до сфери її дії. Такі окремі угоди є невід’ємною частиною
двосторонніх відносин у цілому, що регулюються цією Угодою, і становлять частину
загальної інституційної основи співробітництва.
6.
Без шкоди для відповідних положень Договору про Європейський Союз і Договору
про функціонування Європейського Союзу ні ця Угода, ні заходи, вжиті відповідно до неї,
жодним чином не впливають на повноваження держав-членів розвивати двостороннє
співробітництво з Україною або укладати, де це доцільно, нові угоди про співробітництво
з Україною.
Стаття 480
Додатки і протоколи
Додатки і протоколи до цієї Угоди є її невід’ємною частиною.

Стаття 481
Строк дії
1.

Ця Угода укладається на необмежений строк. Сторони здійснюють всебічний
огляд досягнення цілей цієї Угоди через п’ять років з дати набрання нею
чинності, а також у будь-який інший час за взаємною згодою Сторін.

2.

Будь-яка Сторона може денонсувати цю Угоду шляхом надіслання повідомлення
про це іншій Стороні. Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців з дати
отримання такого повідомлення.
Стаття 482
Визначення Сторін

Для цілей цієї Угоди термін «Сторони» означає Україну, з однієї сторони, та Союз або
його держави-члени чи Союз і його держави-члени, відповідно до їхніх повноважень за
Договором про функціонування Європейського Союзу, з іншої сторони. У випадках, коли
це доцільно, цей термін означає Євратом відповідно до його повноважень за Договором
про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії.
Стаття 483
Територіальне застосування
Ця Угода застосовується, з однієї сторони, до території України і, з іншої сторони, до
територій, на яких діють Договір про Європейський Союз (TEU), Договір про
функціонування Європейського Союзу (TFEU) і Договір про заснування Європейського
співтовариства з атомної енергії відповідно до умов, викладених в цих Договорах.
Стаття 484
Депозитарій Угоди
Генеральний секретаріат Ради Європейського Союзу є депозитарієм цієї Угоди.
Стаття 485
Автентичні тексти
Ця Угода складена українською, англійською, болгарською, грецькою, данською,
естонською, іспанською, італійською, латиською, литовською, мальтійською,
нідерландською, німецькою, польською, португальською, румунською, словацькою,
словенською, угорською, фінською, французькою, хорватською, чеською, та шведською
мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

Стаття 486
Набрання чинності та тимчасове застосування
1.
Сторони повинні ратифікувати або затвердити цю Угоду відповідно до власних
процедур. Ратифікаційні грамоти або документи про затвердження здаються на зберігання
до Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу.
2.
Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця, що настає після дати
здачі на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про
затвердження.
3.
Незалежно від пункту 2, Україна і Європейський Союз домовилися тимчасово
застосовувати цю Угоду в частині, яка визначена Європейським Союзом, як це
передбачено пунктом 4 цієї статті, та відповідно до своїх відповідних
внутрішньодержавних процедур і чинного законодавства.
4.
Тимчасове застосування набирає чинності з першого дня другого місяця, що настає
після дати отримання Депозитарієм такого:
- повідомлення, надіслане Європейським Союзом, про закінчення виконання
процедур, необхідних для цієї мети, із зазначенням частин Угоди, які будуть
застосовуватися тимчасово; а також
- здачі Україною на зберігання ратифікаційної грамоти відповідно до своїх
процедур та чинного законодавства.
5.
Для цілей відповідних положень цієї Угоди, в тому числі відповідних Додатків і
Протоколів, будь-яке посилання у таких положеннях на «дату набрання чинності цією
Угодою» необхідно розуміти як «дату, з якої ця Угода застосовується тимчасово»
відповідно до пункту 3 цієї статті.
6.
У період тимчасового застосування в тій мірі, в якій положення Угоди про
партнерство і співробітництво між Україною, з однієї сторони, і Європейськими
Співтовариствами та їхніми державами-членами, з іншої сторони, яку вчинено в м.
Люксембург 14 червня 1994 року і яка набрала чинності 1 березня 1998 року, не
охоплюються тимчасовим застосуванням цієї Угоди, ці положення продовжують діяти.
7.
Будь-яка зі Сторін може надіслати письмове повідомлення Депозитарію про свій
намір припинити тимчасове застосування цієї Угоди. Припинення тимчасового
застосування набиратиме чинності через шість місяців після отримання повідомлення
Депозитарієм.

