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З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" 

Верховна Рада України   п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122, із наступними змінами):
1) статтю 162-3 виключити;
2) у статті 189-1:
у назві статті слова ", використання" виключити;   
частину другу викласти в такій редакції:
"Роздрібна або оптова торгівля на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма або мають відбиток підробленого державного пробірного клейма, 
тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.";
доповнити новими частинами третьою та четвертою такого змісту:
"Ухилення від першочергового пропонування Національному банку України та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, при продажу афінованих дорогоцінних металів у стандартному вигляді, видобутого з надр або рекуперованого дорогоцінного каміння в розсортованому вигляді, скуплених, не викуплених з-під застави ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, брухту дорогоцінних металів, а також дорогоцінного каміння першого порядку 
тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або фізичних осіб – підприємців, які здійснюють зазначені операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Здійснення операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням без обов'язкової реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, 
тягне за собою накладення штрафу на керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або фізичних осіб – підприємців, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
3) у статті 221 цифри "162 – 162-3" замінити цифрами "162 – 162-2", слова та цифри "частиною першою статті 189-1" замінити цифрами "189-1"; 
4) статтю 244-1 виключити;
5) у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 88-1, 89, 92, частина перша                     статті 106-1, стаття 106-2, частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, статті 127-1, 130, частина третя                  статті 133, стаття 135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2 – 156-2, 159, 160, 162 – 162-3, 164 – 164-11, 164-15, 164-16, 165-1,               165-2, 166-14 – 166-18, 172-4 – 172-9, 172-9-2, 173 – 173-2, 174, стаття 175-1             (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 – 181-1, 181-3 – 185-2, 185-4 – 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 – 187, 188-28, 188-47, 189 – 195-6,                 статті 204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-19, 212-20)" цифри "162 – 162-3" замінити цифрами "162 – 162-2";
абзац "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів (статті 42-2, 156, 164-6, 164-7)" після цифр "164-7" доповнити словами та цифрами ", частина друга статті 189-1";
в абзаці "органів державної податкової служби  (статті  51-2, 155-1, 162-1, 162-2, 163-1 – 163-4, 163-12, 164, 164-5, 164-16, 166-16, 166-17, 177-2)" слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів", а після цифр "177-2" доповнити словами та цифрами ", частина четверта статті 189-1".

2. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України,  1998 р., № 9, ст. 34,      із наступними змінами):
1) у статті 1:
у пункті 23 слова "в органах, які здійснюють державний пробірний контроль" замінити словами "на казенних підприємствах пробірного контролю";
в абзаці другому пункту 24 слова "державною установою пробірного контролю" замінити словами "казенним підприємством пробірного контролю";
пункт 26 викласти у такій редакції:
"26) державний пробірний контроль – система нормативно-правових та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення здійснення державного пробірного контролю за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;"; 
пункт 27 викласти в такій редакції:
"27) державний пробірний контроль за якістю виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – експертно-технологічна операція зі встановлення відповідності виробів вимогам нормативних документів у частині вмісту основного дорогоцінного металу в сплаві (сплавах), з якого (яких) виготовлено вироби, наявності на виробах, поданих до казенних підприємств пробірного контролю, відбитка (відбитків) державного пробірного клейма, міжнародного або іноземного клейма погодженого зразка, іменника та їх відповідності встановленим вимогам і правилам, а також відповідності вставки (вставок) із дорогоцінного каміння та дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння найменуванню та ваготехнічним характеристикам, зазначеним на товарному ярлику;";
2)  останнє речення частини другої статті 4  виключити;
3) в абзаці другому частини першої статті 5 слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "реалізує державну фінансову політику";
4) у статті 13: 
у частині другій слова "в органах, які здійснюють державний пробірний контроль" замінити словами "на казенних підприємствах пробірного контролю";
у частині третій слова "пробірним клеймом" замінити словами "державним пробірним клеймом";
5) у статті 15:
частини першу та другу викласти у такій редакції:
"1. Державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, провадиться казенними підприємствами пробірного контролю, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю.

2. Êàçåíí³ ï³äïðèºìñòâà ïðîá³ðíîãî êîíòðîëþ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, çä³éñíþþòü:
îáîâ'ÿçêîâå êëåéìóâàííÿ þâåë³ðíèõ òà ïîáóòîâèõ âèðîá³â, âèãîòîâëåíèõ ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â ñóá'ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ â Óêðà¿í³; 
 îáîâ'ÿçêîâå êëåéìóâàííÿ âñ³õ ââåçåíèõ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè þâåë³ðíèõ òà ïîáóòîâèõ âèðîá³â, âèãîòîâëåíèõ ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â, ç ìåòîþ ¿õ ðåàë³çàö³¿ (êð³ì ââåçåíèõ äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá); êëåéìóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ çà íàÿâíîñò³ ìèòíî¿ äåêëàðàö³¿; 
êëåéìóâàííÿ þâåë³ðíèõ òà ïîáóòîâèõ âèðîá³â, âèãîòîâëåíèõ ç äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â, çà çàÿâêàìè þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á; 
âèïðîáóâàííÿ òà êîíòðîëüí³ àíàë³çè ìàòåð³àë³â, ùî ì³ñòÿòü äîðîãîö³íí³ ìåòàëè, þâåë³ðíèõ òà ïîáóòîâèõ âèðîá³â, ùî ì³ñòÿòü äîðîãîö³íí³ ìåòàëè, çà çàÿâêàìè ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ô³çè÷íèõ îñ³á òà çâåðíåííÿìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â; 
åêñïåðòèçó äîðîãîö³ííèõ ìåòàë³â, âèðîá³â ç íèõ, âñòàâîê äîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ, ìóçåéíèõ ïðåäìåò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü äîðîãîö³íí³ ìåòàëè ³ äîðîãîö³ííå êàì³ííÿ.";
частину третю виключити;
у частині четвертій слова "та контроль за якістю" виключити;
частину п’яту викласти у такій редакції:
"5. Державний гемологічний центр України належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, і діє на підставі затвердженого ним Положення.";
6) статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16.  Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, державну політику у сфері державного пробірного контролю, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку 
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, державну політику у сфері державного пробірного контролю, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у межах своєї компетенції:
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку;
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю; 
здійснює нормативно-правове регулювання у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, у сфері державного пробірного контролю;
організовує роботу, пов’язану з формуванням та поповненням Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України; 
забезпечує здійснення державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали;
затверджує опис та форму державного пробірного клейма;
розробляє порядок та здійснює контроль за виготовленням, використанням та списанням державних пробірних клейм; 
проводить реєстрацію суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення, напівдорогоцінним камінням;
здійснює щорічну реєстрацію відбитків іменників виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів;
здійснює управління казенними підприємствами пробірного контролю; 
здійснює інші функції у межах повноважень, визначених законами України.";
7) статтю 161 виключити;
8) у статті 17: 
слова "реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю" замінити словами "реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, органи внутрішніх справ (Національної поліції), органи доходів і зборів";
9) у статті 18:
у частині другій:
абзац третій викласти в такій редакції:
"державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;"
абзаци четвертий і п’ятий виключити;
доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
"3. Державний контроль за операціями з алмазами відповідно до вимог Сертифікаційної схеми Кімберлійського процесу здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
Особливості порядку ввезення на митну територію України та вивезення з митної території України алмазів встановлюються Кабінетом Міністрів України.";
10) в абзаці третьому частини першої статті 19 слова "у лабораторіях центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, або державних установ пробірного контролю" виключити;
11) у статті 22 частини другу, третю, четверту та п’яту виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради 
            України 

