
ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000065FC2E00F4C69200 
Підписувач Марченко Сергій Михайлович
Дійсний з 29.03.2021 10:34:30 по 29.03.2023 10:34:30

Міністерство фінансів України

Н7p$:'3u@0]4)О
34020-06-5/2779 від 30.01.2023

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності 

наказу Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 281 
«Про затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту 

прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, 
декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких 

нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»

1. Вид та назва регуляторного акта
Наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 281 «Про 

затвердження Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав 
інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, 
декларантами та іншими заінтересованими особами та Змін до деяких 
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»,  зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 22.06.2020 за № 549/34832 (далі – регуляторний 
акт).

2. Назва виконавця заходів із відстеження результативності 
регуляторного акта 

Державна митна служба України.

3. Цілі прийняття регуляторного акта
Цілями державного регулювання у цій сфері є:
- забезпечення імплементації митного законодавства ЄС щодо сприяння 

захисту прав інтелектуальної власності (далі –  ПІВ) митними органами;
- підвищення ефективності дій митниць з недопущення переміщення через 

митний кордон контрафактних та піратських товарів, скорочення 
безрезультативних призупинень митного оформлення товарів за підозрою в 
порушенні ПІВ; 

- створення сприятливих умов для легального бізнесу, ліквідація та 
унеможливлення застосування штучних бар’єрів у торгівлі за рахунок 
зловживань ПІВ недобросовісними правовласниками; 

- повне оновлення існуючих програмних продуктів, що застосовуються у 
процесі митного контролю та митного оформлення, зокрема програмно-
інформаційного комплексу «Митний реєстр об’єктів прав інтелектуальної 
власності». 

4. Строк виконання заходів із відстеження
Повторне відстеження результативності акта здійснено через два роки 

після набрання ним чинності.

5. Тип відстеження
Повторне відстеження.
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6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснено статистичним 

шляхом.

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, а також 
способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом 
обробки та аналізу статистичних даних Держмитслужби щодо кількості:

- призупинень митного оформлення товарів за підозрою у порушенні ПІВ;
- знищень товарів за статтями 401, 4011 Митного кодексу України (далі – 

Кодекс);
- протоколів про порушення митних правил за статтею 476 Кодексу.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які є учасниками 

відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, 
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та переміщують товари через 
митний кордон України.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних 
положень регуляторного акта оцінюється як високий: наказ опубліковано в 
офіційному виданні «Офіційний вісник України» від 30.06.2020 № 50.

З початку військової агресії російської федерації на території України у 
деяких митницях було встановлено простій у роботі, у тому числі їх 
підрозділів,  які здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів, що 
переміщуються через митний кордон України. Проте з метою проведення 
аналізу під час підготовки звіту показники результативності регуляторного акта 
взято за період з 01.01.2022 по 31.12.2022.

У 2022 році 11 митниць прийняли 300 рішень про призупинення митного 
оформлення товарів за підозрою в порушенні ПІВ (див. таблицю).

За результатом зазначених рішень митниці:
- склали 13 протоколів про порушення митних правил за статтею 476 

Кодексу;
- у 53 випадках знищили контрафактні товари за статтею 401 Кодексу;
- у 15 випадках знищили малі партії контрафактних товарів за статтею 4011 

Кодексу.

Митниця

Кількість  
призупинень
м/оф. товарів 
за підозрою у 

порушенні ПІВ

Кількість знищень 
товарів за статтею

401 Кодексу

Кількість знищень
 товарів

за статтею
4011 Кодексу

Кількість протоколів
про ПМП за

статтею 476 Кодексу

Київська 95 24 3 1
Дніпровська 1 0 0 0
Волинська 6 0 0 1
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Львівська 101 13 12 0
Закарпатська 5 0 0 3
Хмельницька 2 0 0 0
Вінницька 16 0 0 0
Чернівецька 1 0 0 0
Одеська 39 16 0 4
Харківська 33 0      0       3
Кропивницька 1 0 0 1

ВСЬОГО 300 53 15 13

Заявлена вартість тільки знищених митницями за статтями 401, 4011 
Кодексу контрафактних товарів у 2022 році становить близько 10,2 млн гривень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей  

На підставі результатів повторного відстеження результативності 
регуляторного акта можна зробити висновок про те, що загалом впровадженням 
цього нормативного акта вдалося досягти поставлених цілей.

Міністр фінансів України                                                     Сергій МАРЧЕНКО


