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 З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 

приєднанням України до Конвенції про випробування та  

клеймування виробів з дорогоцінних металів    

_________________________________________________________ 

 

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) у статті 189-1:  

у назві статті слово ", використання" виключити; 

частину другу викласти в такій редакції: 

"Торгівля на території України ювелірними та побутовими виробами з 

дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма 

(крім виробів з відбитками пробірних клейм, що визнаються в Україні на 

підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України) або мають відбиток підробленого державного 

пробірного клейма, або мають відбиток пробірного клейма, що визнається в 

Україні на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, який підроблено,  

тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."; 

2) у статті 189-3: 

назву статті викласти в такій редакції: 

"Стаття 189-3. Незаконне виготовлення, збут або використання 

державного пробірного клейма або пробірного клейма, що визнається в 

Україні на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України"; 
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доповнити частинами третьою, четвертою та п’ятою такого змісту: 

"Незаконне виготовлення, збут або використання пробірного клейма, 

що визнається в Україні на підставі міжнародних договорів, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до однієї тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені особою, яку 

протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме 

правопорушення,  

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Будь-яка зміна ювелірного чи побутового виробу з дорогоцінного 

металу, що призвела до зміни проби металу, з якого виготовлено виріб, або 

зміна чи видалення відбитка державного пробірного клейма чи іменника 

виготовлювача після нанесення на виріб відбитка пробірного клейма, що 

визнається в Україні на підставі міжнародних договорів, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України,  

тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."; 

3) у статті 221 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: 

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)" абзац після цифр 

"164-7" доповнити словами та цифрами ", частина друга 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)  пункт 23 статті 1 викласти в такій редакції:  

"23) клеймування – пробірно-технологічна операція нанесення на 

ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів відбитка державного 

пробірного клейма або пробірного клейма, що визнається в Україні на 

підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. Не підлягають обов'язковому клеймуванню в 

органах, які здійснюють державний пробірний контроль, напівфабрикати і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/print#n2287
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зливки з дорогоцінних металів; вироби з дорогоцінних металів, які мають 

історичну або археологічну цінність, а також ордени, медалі і монети; дрібна 

насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї, предметах побуту, 

релігійного культу тощо; сухозлітка жовта і сухозлітка срібна; прилади, 

лабораторний посуд та інші вироби, що виготовляються з дорогоцінних 

металів і призначені для наукових, виробничих, медичних та інших цілей; 

ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів з відбитками пробірних 

клейм, що визнаються в Україні на підставі міжнародних договорів, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України;"; 

2) абзац сьомий частини першої статті 3 викласти в такій редакції:  

"випробування, аналіз та клеймування ювелірних та побутових виробів 

із дорогоцінних металів державним пробірним клеймом або пробірним 

клеймом, що визнається в Україні на підставі міжнародних договорів, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"; 

3) частину другу статті 13 доповнити словами "(крім виробів з 

відбитками пробірних клейм, що визнаються в Україні на підставі 

міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України)";  

4) частину п'яту статті 14 викласти в такій редакції: 

"5. Торгівля ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних 

металів здійснюється суб'єктами господарювання на території України тільки 

за наявності на виробах відбитка державного пробірного клейма або 

пробірного клейма, що визнається в Україні на підставі міжнародних 

договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України."; 

5) абзац третій частини другої статті 15 викласти в такій редакції: 

"обов'язкове клеймування всіх ввезених на територію України 

юридичними та фізичними особами ювелірних та побутових виробів, 

виготовлених з дорогоцінних металів з метою їх реалізації (крім ввезених для 

власних потреб або з відбитками пробірних клейм, що визнаються в Україні 

на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України); клеймування провадиться за наявності митної 

декларації;";  

6) у статті 22: 

абзаци другий та четвертий частини четвертої виключити;  

частину п’яту виключити. 

 

II. Прикінцеві положення 
 

Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності для України 

Конвенцією про випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів.  

 

Голова 

Верховної Ради України 
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