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Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики на своєму засіданні 09 жовтня 2019 року (протокол № 8) розглянув проект 

Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав 

інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон 

України (реєстр. № 1230 від 02.09.2019), поданий народним депутатом України 

Гетманцевим Д.О., підготовлений до розгляду Верховною Радою України у другому 

читанні. 

Законопроект розроблений з метою наближення митного законодавства 

України у сфері захисту інтелектуальної власності до стандартів та практики ЄС, 

підвищення рівня запобігання та протидії переміщенню через митний кордон 

України товарів, що порушують права інтелектуальної власності, та, як наслідок – 

сприяння очищенню внутрішнього ринку від контрафактної продукції, яка часто не 

відповідає встановленим вимогам безпеки. 

Прийняття законопроекту обґрунтовується необхідністю приведення 

положень розділу XIV “Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час 

переміщення товарів через митний кордон України” Митного кодексу України у 

відповідність до положень Регламенту (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту 

та Ради від 12 червня 2013 року про митний контроль за дотриманням прав 

інтелектуальної власності (в рамках виконання статей 84, 250 та Додатка XV до 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). 

Законопроект отримав схвальну оцінку Делегації ЄС в Україні. Разом з тим, 

Делегація висловила зауваження щодо необхідності приведення визначення терміну 

“контрафактні товари”, яке міститься у законопроекті, у відповідність до норм 

законодавства ЄС. Аналогічне зауваження висловив у своєму висновку і Комітет 

Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

також висловило ряд зауважень до законопроекту, які пропонує врахувати при його 

доопрацюванні.  

Законопроект був прийнятий Верховною Радою України за основу 20 вересня 

2019 року. Після прийняття його у першому читанні до нього від народних 

депутатів України надійшло 26 пропозицій. Всі подані пропозиції були опрацьовані 

у Комітеті з залученням представників Міністерства фінансів, Державної фіскальної 

служби, а також представників бізнес-середовища. За результатами цієї роботи з 26 

поданих пропозицій Комітетом враховано: повністю – 16 пропозицій (№№ 1, 7 – 10, 



 2 

13, 17 – 26), редакційно – 2 пропозиції (№№ 6, 12), частково – 2 пропозиції (№№ 

11, 16), по суті – 4 пропозиції (№№ 2 – 5), 2 пропозиції (№№ 14, 15) відхилено.  

Враховуючи викладене, розуміючи важливість виконання Україною своїх 

міжнародних зобов’язань, що випливають з Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами з іншої сторони, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної 

власності під час переміщення товарів через митний кордон України (реєстр. 

№ 1230 від 02.09.2019), поданий народним депутатом України Гетманцевим 

Д.О., прийняти у другому читанні та в цілому як Закон України з пропозиціями 

суб’єктів права законодавчої ініціативи, врахованими Комітетом, та з 

необхідними техніко-юридичними правками. 

2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначити Голову Комітету, народного депутата України Гетманцева Д.О. 

Співдоповіді від Комітету законопроект не потребує. 

 

 

Голова Комітету                                                                                       Д.О.Гетманцев 


