МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
НАКАЗ
02 квітня 2022 року

№ 700-22
Київ

Про затвердження Тимчасового порядку
ліцензування експорту деяких товарів,
зазначених у додатку 1 до постанови
Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. № 1424

Відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну
діяльність”, Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про
введення воєнного стану в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України
від 24.03.2022 № 353 “Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424”
НАКАЗУЮ:
1. На період застосування режиму ліцензування експорту добрив
мінеральних або хімічних, азотних, за кодами згідно з УКТ ЗЕД 3102 10 10 00,
3102 10 90 00, 3102 21 00 00, 3102 29 00 00, 3102 30 10 00, 3102 30 90 00,
3102 80 00 00, запровадженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29.12.2021 № 1424 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік” (із змінами, унесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 № 353), затвердити
Тимчасовий порядок ліцензування експорту деяких товарів, зазначених у
додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р.
№ 1424, що додається.
2. Узяти до уваги, що Форма ліцензії на експорт товарів та Інструкція про
її заповнення, а також Форма заявки на видачу ліцензії на експорт товарів та
Інструкція про її заповнення затверджені наказом Міністерства економіки
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України від 09.09.2009 № 991 “Про порядок ліцензування експорту товарів”,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за № 937/16953.
3. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та торговельного
захисту (Зіньковський С. В.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений законодавством
строк та довести цей наказ до відома Державної митної служби України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
економіки України – Торгового представника України Качку Т. А.

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економіки України
4432

Юлія СВИРИДЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

02 квітня 2022 року № 700

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
ліцензування експорту деяких товарів,
зазначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. № 1424
I. Загальні питання
1. Цей Тимчасовий порядок визначає механізм оформлення та видачі
ліцензій на експорт добрив мінеральних або хімічних, азотних за кодами згідно
з УКТ ЗЕД 3102 10 10 00, 3102 10 90 00, 3102 21 00 00, 3102 29 00 00,
3102 30 10 00, 3102 30 90 00, 3102 80 00 00, зазначених у додатку 1 до постанови
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424 (далі – Тимчасовий
порядок).
2.

Дія

Тимчасового

порядку

поширюється

на

всіх

суб’єктів

зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності.
II. Порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт добрив мінеральних або
хімічних, азотних за кодами згідно з УКТ ЗЕД 3102 10 10 00, 3102 10 90 00,
3102 21 00 00, 3102 29 00 00, 3102 30 10 00, 3102 30 90 00, 3102 80 00 00,
зазначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. № 1424 (далі – ліцензія)
1. Ліцензія видається за формою, затвердженою наказом Міністерства
економіки України від 09 вересня 2009 року № 991 “Про порядок ліцензування
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експорту товарів”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 жовтня
2009 року за № 937/16953.
2. Для одержання ліцензії заявником - суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності подаються до Мінекономіки засобами електронного зв'язку (через
Єдиний державний вебпортал електронних послуг або на електронну пошту
Мінекономіки), такі документи:
заявка на видачу ліцензії за формою, затвердженою наказом Міністерства
економіки України від 09 вересня 2009 року № 991 “Про порядок ліцензування
експорту товарів”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 жовтня
2009 року за № 937/16953;
лист-звернення щодо оформлення ліцензії із зазначенням контактних
телефонів; прізвища, ім’я, по-батькові та посади заявника або його
уповноваженої контактної особи;
копія зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа,
що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту) (у
разі коли такі документи укладено іноземною мовою, заявник додає його
переклад на українську мову).
Оформлення та подання заявниками документів в електронній формі
(електронних документів), оформлення та видача Мінекономіки ліцензій в
електронній формі (електронних документів) здійснюється згідно з вимогами
Закону України “Про електронні довірчі послуги”.
3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність за
недостовірність відомостей в документах, що подаються на розгляд для
одержання ліцензій.
4. Днем подання заявки на видачу ліцензії вважається день її реєстрації в
Мінекономіки або на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг.
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5. Розгляд заявок здійснюється у порядку їх надходження до Мінекономіки,
який визначається за часом, датою та номером їх реєстрації в Мінекономіки, з
використанням технічних засобів електронних комунікацій:
відділом

ліцензування

регулювання

зовнішньоекономічних

зовнішньоекономічної

операцій

діяльності

управління
департаменту

зовнішньоекономічної діяльності та торговельного захисту – на предмет
відповідності поданих заявником документів вимогам цього Тимчасового
порядку та належного використання встановленого обсягу квоти;
відділом

політики

регулювання

зовнішньоекономічної

зовнішньоекономічної

діяльності

діяльності

управління
департаменту

зовнішньоекономічної діяльності та торговельного захисту – щодо застосування
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України “Про
санкції”.
За

результатами

розгляду

документів

відділом

ліцензування

зовнішньоекономічних операцій управління регулювання зовнішньоекономічної
діяльності департаменту зовнішньоекономічної діяльності та торговельного
захисту оформлюється ліцензія або готується лист з відмовою у її видачі.
У разі, якщо на момент надходження заявки вичерпано щомісячний обсяг
квоти (визначений на поточний місяць) або вичерпано загальний обсяг квоти
(визначений

на

запроваджений

період

ліцензування

експорту

добрив

мінеральних або хімічних, азотних за кодами згідно з УКТ ЗЕД 3102 10 10 00,
3102 10 90 00, 3102 21 00 00, 3102 29 00 00, 3102 30 10 00, 3102 30 90 00,
3102 80 00 00, зазначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2021 р. № 1424), заявка залишається без розгляду. Про факт
вичерпання обсягу квоти заявник повідомляється через Єдиний державний
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вебпортал електронних послуг до електронного кабінету заявника (за його
наявності), зазначеного у заявці, або на електронну пошту заявника протягом
трьох робочих днів з дня реєстрації заявки.
6. Видача ліцензії на експорт, оформленої в електронній формі
(електронний документ), здійснюється шляхом її надсилання через Єдиний
державний вебпортал електронних послуг до електронного кабінету заявника
(за його наявності), зазначеного у заявці, або на електронну пошту заявника.
7. Ліцензія видається із строком дії, що відповідає строку ліцензування
експорту добрив мінеральних або хімічних, азотних за кодами згідно з УКТ ЗЕД
3102 10 10 00, 3102 10 90 00, 3102 21 00 00, 3102 29 00 00, 3102 30 10 00,
3102 30 90 00, 3102 80 00 00, запровадженого постановою Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 2021 р. № 1424 “Про затвердження переліків товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік” (із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 р.
№ 353) і є дійсною для митного оформлення товарів протягом цього періоду.
8. Оформлення ліцензії або підготовка листа з відмовою у її видачі
здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заявки.
9.

Відділ

регулювання

ліцензування

зовнішньоекономічних

зовнішньоекономічної

операцій

діяльності

управління

департаменту

зовнішньоекономічної діяльності та торговельного захисту протягом двох годин
з моменту підписання ліцензії вносить до єдиного державного інформаційного
вебпорталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” інформацію про видані
ліцензії в електронній формі (електронні документи), засвідчені кваліфікованим
електронним підписом відповідно до вимог Закону України “Про електронні
довірчі послуги”.
10. Лист з відмовою у видачі ліцензії готується у разі:
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невідповідності

поданих

заявником

документів

вимогам

цього

Тимчасового порядку;
застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом
України “Про санкції”.
Лист з відмовою у видачі ліцензії надсилається через Єдиний державний
вебпортал електронних послуг до електронного кабінету заявника (за його
наявності), зазначеного у заявці, або на електронну пошту заявника.
11. Право підпису ліцензій або листів з відмовою у видачі ліцензій з
урахуванням вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” мають
заступник Міністра, який забезпечує функціональне спрямування, координацію
та

контроль

торговельного

роботи

департаменту

захисту,

директор

зовнішньоекономічної
департаменту

діяльності

та

зовнішньоекономічної

діяльності та торговельного захисту, а в разі його відсутності – особа, яка
виконує його обов'язки.
Директор департаменту
зовнішньоекономічної діяльності та
торговельного захисту

Сергій ЗІНЬКОВСЬКИЙ

