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ВИСНОВОК
на проект Закону України 

про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення 
сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове 

виробництво

 (реєстр.№ 5689,  ІІ-читання)

19 квітня 2022 року
 протокол №96

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 
політики на своєму засіданні 19 квітня 2022 року (протокол №96) розглянув 
прийнятий Верховною Радою України 16 грудня 2021 року за основу проект 
Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо 
створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у 
промислове виробництво (реєстр. №5689).

При підготовці законопроекту до розгляду у другому читанні до нього 
надійшли пропозиції та поправки народних депутатів, які відповідно до 
пункту 5 частини першої статті 12 Закону України «Про комітети Верховної 
Ради України» були узагальнені Комітетом та включені до порівняльної 
таблиці, всього 250 пропозицій та поправок.

Також під час підготовки законопроекту до другого читання  до 
порівняльної таблиці було включено пропозицію, що внесена народними 
депутатами України під час обговорення на засіданні Комітету відповідно до 
пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради 
України», а саме пропозицію:

№20: абзац 3 пункту 1 доповнити кодами: 8406 81 00 00, 8406 90 10 00, 
8406 90 90 00, 8413 60 31 00, 8413 60 39 00, 8413 60 61 00, 8413 60 69 00, 8413 
70 45 00, 8413 70 51 00, 8413 70 59 00, 8413 70 65 00, 8416 (тільки ті, що 
призначені для використання у промисловості), 8426 91 10 00, 8471 41 00 00 
(тільки ті, які використовуються як частини автоматизованих систем 
управління виробництвом, крім персональних комп'ютерів), 8471 49 00 00 
(тільки ті, які використовуються як частини автоматизованих систем 
управління виробництвом, крім персональних комп'ютерів), 9013 80.
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Таким чином порівняльна таблиця містить всього 251 пропозицію та 
поправку, з яких 64 враховано (у тому числі частково та редакційно) та 187 
пропозицій відхилено.

Відхилені пропозиції та поправки стосуються: розширення переліку 
УКТ ЗЕД товарів, які можуть ввозитись учасниками індустріальних парків без 
сплати ввізного мита, дозволу ввозити з застосуванням звільнення від сплати 
мита лише товари, які не виробляються в Україні; передбачення мети ввезення 
товарів для здійснення певних видів діяльності – виробництва інноваційних 
товарів; дозволити ввезення без мита товарів, які були у використанні, тощо

Враховані пропозиції та поправки стосуються, зокрема: внесення 
окремих редакційних уточнень; перенесення терміну набрання чинності на 1 
липня 2022 року; звуження переліку УКД ЗЕД товарів які можуть ввозитись 
учасниками індустріальних парків без сплати мита. 

Зокрема внесено такі зміни щодо кодів:
повністю виключені товарні позиції 8429, 8430, 8454, 8455, 8480, 8525, 

8526, 8528, 8529, 8530, 8607, 9007, 9019 – разом 13 товарних позицій.
виключені коди 8470 30 00 00, 8471 50 00 00,  8472 30 00 00,  8608 00 00 

00 (разом 4 товарні підкатегорії)
уточнені коди, що відносяться до товарних позицій 8406, 8413, 8416, 

8419, 8424, 8468, 8471, 8479, 8487, 9013, 9018.

Враховуючи викладе, Комітет вирішив:
1. Врахувати в таблиці до другого читання пропозицію №20, яка була 

подана у відповідності до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України 
«Про комітети Верховної Ради України».

2. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону 
України про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення 
сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове 
виробництво (реєстр. №5689), поданий народними депутатами України 
Наталухою Д.А. та іншими  в другому читанні та в цілому, як Закон 
України з необхідними техніко-юридичними правками.

3. Доповідачем від Комітету на засіданні Верховної Ради України 
визначити заступника Голови Комітету – народного депутата України 
Ковальчука О.В.

Додаток: порівняльна таблиця на 48 арк.
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