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Повідомлення про оприлюднення 

проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо приведення порядку визначення країни походження товару у 

відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу» 
 

Проект Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо приведення порядку визначення країни походження товару у 

відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу» розроблено 

відповідно до вимог додатка XV «Наближення митного законодавства» до 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 

1678-VII (далі – Угода про асоціацію). 

Прийняття проекту Закону забезпечить виконання Україною зобов’язань, 

взятих відповідно до додатка XV до Угоди про асоціацію, адаптацію законодавства 

України до законодавства країн-членів ЄС у частині визначення непреференційного 

походження при імпорті/експорті в Україну товарів. 

Проектом Закону пропонується розділ II «Країна походження товару» 

Митного кодексу України викласти в новій редакції, до якої включити такі 

положення Митного кодексу Європейського Союзу: 

мета визначення непреференційного походження товарів; 

особливості визначення походження приладдя, запасних частин та 

інструментів, нейтральних елементів і пакування; 

перелік товарів, повністю вироблених у даній країні; 

критерії достатньої переробки товарів, що виробляються з використанням 

матеріалів іноземного походження; 

перелік простих операцій; 

порядок перевірки митними органами сертифікатів про походження 

товарів (у тому числі електронних сертифікатів про походження) після 

завершення митного оформлення. 

Проект Закону оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства фінансів 

України в мережі Інтернет (www.mof.gov.ua) у рубриці «Законодавство» розділі 

«Проекти регуляторних актів для обговорення» підрозділі «Проекти 

регуляторних актів для обговорення у 2020 р.». 

З метою налагодження всебічного громадського обговорення зауваження і 

пропозиції стосовно змісту проекту Закону просимо надавати у письмовій та 

електронній формі за наступними адресами: 

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2, 

e-mail: imykytiuk@minfin.gov.ua. 

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 

01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua. 
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