
Комітет Верховної Ради України
з питань фінансів, податкової та митної політики

Р І Ш Е Н Н Я
про проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України 

у зв’язку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію” 
(реєстраційний № 2477 від 21.11.2019)

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 01 вересня 2020 року (протокол № 42) розглянув 
проект Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку 
з прийняттям Закону України “Про стандартизацію” (реєстраційний  № 2477 від 
21.11.2019), поданий народними депутатами України Герегою О.В. та іншими.

Метою законопроекту є приведення Митного кодексу України у 
відповідність із Законом України “Про стандартизацію” в частині дотримання 
принципу добровільності застосування міжнародних, національних та галузевих 
стандартів,  а також стандартів і технічних умов, прийнятих підприємствами, 
установами та організаціями. Для досягнення цієї мети законопроектом 
пропонується виключити посилання на міжнародні, національні та галузеві 
стандарти, а також стандарти і технічні умови, прийняті підприємствами, 
установами та організаціями, з підпункту “г” пункту 1 частини першої статті 4, 
частини другої статті 31, статті 32, частини другої статті 34, пункту 4 частини 
другої статті 149, частини третьої статті 153, пункту 3 частини другої статті 165, 
частини третьої статті 167, частини дванадцятої статті 356 та частини другої статті 
377 МКУ. Крім цього, законопроектом пропонується внести зміни до частини 
третьої статті 153 та частини третьої статті 167 МКУ щодо виключення слова 
“технічними” у визначені типових (однакових) умов, за якими відповідно 
здійснюються операції з переробки на митній території України та за межами 
митної території України.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, в 
цілому підтримуючи законопроект (лист від 02.03.2020 № 16/3-206/2477 (52488)), 
висловило ряд зауважень та пропозицій до нього. Так, на думку ГНЕУ, зі змісту 
оновленого пункту 4 частини другої статті 149 МКУ не повною мірою зрозуміло, 
про які “інші документи, відповідно до яких здійснюватиметься переробка, за 
бажанням власника товарів або уповноваженої ним особи” йдеться. Це стосується 
також змін до пункту 3 частини другої статті 165 МКУ. 

Крім цього, ГНЕУ вважає за доцільне встановити, що закон, проект якого 
розглядається, набирає чинності не “через один рік з дня його опублікування”, як 
зазначено у розділі ІІ законопроекту, а одночасно з набранням чинності Законом 
України від 20.09.2019 № 124-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про стандартизацію”” (далі – 
Закон № 124-ІХ), з яким даний законопроект системно пов’язаний та є похідним 
від нього, а також отримати висновок Уряду щодо даного законопроекту.  

За дорученням Уряду висновки щодо даного законопроекту надали 
Міністерство економіки, Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Державна 



митна служба України. Всі зазначені центральні органи виконавчої влади 
підтримують даний законопроект.

У пояснювальній записці до законопроекту його автори обґрунтовують 
необхідність виключення з Митного кодексу України посилань на міжнародні, 
національні та галузеві стандарти, а також стандарти і технічні умови, прийняті 
підприємствами, установами та організаціями, тим, що відповідно до європейської 
практики посилання на певні стандарти в актах законодавства, зокрема в 
директивах Європейського Союзу, є поодинокими випадками. Посилання на 
національні, галузеві стандарти в актах законодавства мають наводитися у крайніх 
та обґрунтованих випадках, зокрема у разі визначення обов’язковості застосування 
відповідних стандартів у актах законодавства ЄС. Крім того, відповідно до Закону 
України “Про стандартизацію” наявність у підприємств, установ та організацій 
розроблених ними стандартів, кодексів усталеної практики та технічних умов є 
необов’язковою.

У зв’язку з цим Комітет вважає за необхідне зазначити, що поодинокість 
випадків посилання на певні стандарти в директивах Європейського Союзу не 
означає повну їх відсутність, а необов’язковість наявності у підприємств, установ 
та організацій розроблених ними стандартів, кодексів усталеної практики та 
технічних умов не означає повну відмову від них. Слід також наголосити, що 
Законом № 214-ІХ, метою якого є приведення національної системи стандартизації 
України у відповідність із міжнародною та європейською практикою, посилання на 
стандарти та технічні умови виключаються з текстів законодавчих актів не у всіх 
випадках. Наприклад, у статтях 268 – 270 Господарського кодексу України, в яких 
ідеться про якість та комплектність товарів, що поставляються, посилання на 
стандарти та технічні умови не виключаються, а лише доповнюються 
застереженням “(у разі наявності)”. 

З огляду на це Комітет вважає, що питання приведення Митного кодексу 
України у відповідність із Законом України “Про стандартизацію” потребує більш 
зваженого підходу.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України “Про 

внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону 
України “Про стандартизацію”” (реєстраційний № 2477 від 21.11.2019), 
поданий народними депутатами України Герегою О.В. та іншими, прийняти 
за основу.

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначити народного депутата України Сову О.Г.
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