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Повідомлення про оприлюднення  

проекту наказу Міністерства фінансів України  

"Про внесення змін до Інструкції про здійснення державного експертно-

пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок 

дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять 

дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння» 

 

Міністерство фінансів України відповідно до вимог Закону України "Про 

доступ до публічної інформації" повідомляє про оприлюднення проекту наказу 

Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Інструкції про здійснення 

державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, 

вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять 

дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння" (далі – проект наказу), 

доопрацьованого за результатами робочої наради, що відбулась в Державній 

регуляторній службі України 17.07.2020.  

У зв'язку з покладанням на Міністерство фінансів України функції з 

реалізації державної політики у сфері державного пробірного контролю (без 

виконання функцій органу державного нагляду (контролю)), Мінфіном 

здійснено перегляд Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного 

контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, 

виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки 

дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 

20 жовтня 1999 року № 244, на відповідність нормам чинного законодавства.  

За результатами перегляду цього акта встановлено, що чинна редакція 

Інструкції 244 містить окремі положення, які не відповідають останнім змінам у 

законодавстві, зокрема, у частині відміни ліцензування операцій з 

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, ліквідації Державної 

пробірної служби, взаємодії Пробірної служби та казенних підприємств 

пробірного контролю тощо. Крім того, окремі розділи акта не стосуються питань 

державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та виробів з них. Зазначене було враховано при внесенні 

змін до Інструкції 244. Поряд із цим слід зазначити, що розроблений проект акта 

не запроваджує нових норм та вимог для суб'єктів господарювання.  

Із проектом наказу можна ознайомитися на офіційному вебсайті 

Міністерства фінансів України за адресою: www.mof.gov.ua у рубриці 

"Законодавство/Проекти нормативно-правових актів/Проекти нормативно-

правових актів у 2020 р.". 

Зауваження та пропозиції до проекту наказу надавати протягом 20 робочих 

днів з дня оприлюднення на офіційному вебсайті Мінфіну у письмовій та/або 

електронній формі за адресою: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 

Міністерство фінансів України, e-mail: sergiyko@minfin.gov.ua . 
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