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ПЕРЕДМОВА

Цей Довідник – одне із небагатьох друкованих видань, при-
свячених важливим у контексті забезпечення національних ін-
тересів України питанням організації, законодавчого забезпе-
чення та практики державного експортного кон тролю у нашій 
державі. 

Слід наголосити, що наявність ефективної і визнаної се-
ред провідних держав світу системи державного експортно-
го кон тролю є одним з важливих пріоритетів національної 
безпеки України, зокрема у політичній, оборонній та еконо-
мічній сферах.

Україна як член міжнародних організацій (зокрема ООН, 
ОБСЄ), сторона основоположних міжнародних договорів з не-
розповсюдження зброї масового знищення та учасниця всіх без 
виключення міжнародних режимів експортного кон тролю, не-
ухильно виконує свої міжнародні зобов’язання. Це забезпечує 
політичний міжнародний імідж нашої держави як такої, що 
активно підтримує зусилля світової спільноти з нерозповсю-
дження зброї масового знищення, засобів її доставки та обме-
ження передач звичайних видів озброєння з метою недопущення 
їх використання у терористичних та інших протиправних цілях.

Обороноздатність держави значною мірою залежить від 
оснащення її збройних сил та інших збройних формувань су-
часним озброєнням і військовою технікою, що виробляється 
насамперед її оборонними підприємствами. Однак особливості 
вітчизняного оборонно-промислового комплексу (далі – ОПК) 
полягають у тому, що в Україні з одного боку практично не іс-
нує замкнених циклів зі створення та вироблення завершених 
зразків озброєння і військової техніки (лише окремі сегменти 
«оборонки» до певної міри можна вважати самодостатніми), з 
іншого – обсяг внутрішнього попиту (зокрема державного обо-
ронного замовлення) на продукцію оборонних підприємств не 
забезпечує завантаження їхніх виробничих потужностей. Це 
зумовлює залежність підприємств оборонного профілю від  
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їхньої участі у міжнародній науково-технічній і виробничій коо-
перації з розробки та виробництва більшості зразків озброєння 
і військової техніки, у військово-технічному співробітництві з 
іноземними країнами та виходу на зовнішні збройні ринки з го-
товою продукцією. Важливою умовою налагодження такої між-
народної взаємодії вітчизняного ОПК є наявність в Україні сис-
теми державного кон тролю за міжнародними передачами това-
рів військового призначення та подвійного використання, ефек-
тивність якої визнана провідними державами світу. Ця ж умова 
є актуальною для прийняття іноземними партнерами рішень 
щодо можливості постачання озброєнь, боєприпасів та військо-
вої техніки в Україну для забезпечення потреб її Збройних Сил, 
правоохоронних органів та інших збройних формувань.

Крім того, постачання товарів на міжнародні ринки озбро-
єння (що також потребує впровадження ефективної системи 
державного експортного кон тролю) дозволяє вітчизняним під-
приємствам завантажити свої виробничі потужності, отримати 
ресурси для оновлення технологічної і виробничої бази, а також 
забезпечити істотні валютні надходження в Україну, що свідчить 
про важливу економічну значущість функціонування системи 
державного експортного кон тролю.

Саме з цих міркувань видання Довідника є важливим захо-
дом з поширення базових знань у сфері експортного кон тролю  
серед працівників державних органів, що входять до системи 
державного експортного кон тролю України, а також фахівців віт - 
чизняних підприємств і установ, що здійснюють розробку, ви-
робництво, експлуатацію, ремонт, знищення (утилізацію) тощо, 
а також міжнародні передачі товарів військового призначення та 
подвійного використання. Ознайомлення, а в подальшому ро-
бота з цим Довідником дозволить читачу краще орієнтуватись 
у нормативно-правових актах, що регулюють функціонування 
державного експортного кон тролю України, усвідомити основні 
завдання і цілі такого кон тролю, оптимізувати свої рішення та дії 
у разі намірів здійснювати міжнародні передачі кон трольованих 
товарів.
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Довідник складається з трьох розділів. Перший розділ при-
свячений принципам та організації діяльності у сфері нерозпов-
сюдження зброї масового знищення та експортного кон тролю 
на міжнародному рівні, а також організації системи державного 
експортного кон тролю в Україні. У другому розділі висвітлені 
основні норми і процедури, запроваджені в Україні в рамках 
здійснення державного кон тролю за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного використання, а 
також деяких інших товарів, на міжнародні передачі яких може 
бути поширено державний кон троль. Третій розділ присвячений 
організації на підприємствах внутрішньофірмового експортно-
го кон тролю та здійсненню попередньої ідентифікації товарів, в 
тому числі уповноваженими на це юридичними особами.

Слід зазначити, що матеріали, розміщені у Довіднику, є ак-
туальними станом на січень 2016 року. Нормативно-правова 
база України з питань державного експортного кон тролю з ура-
хуванням динамічних політичних змін як у глобальному, так і 
регіональному вимірах регулярно доповнюється та удосконалю-
ється. Водночас, цей Довідник не може замінити законодавчих 
та інших нормативно-правових актів з питань державного екс-
портного кон тролю. Його ціль ознайомити читача з основними 
принципами такого кон тролю та спрямувати його подальші дії, 
які мають базуватися виключно на нормах законодавства. 
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РОЗДІЛ I
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 
МІЖНАРОДНОГО ТА НАЦІОНАЛЬНОГО 
ЕКСПОРТНОГО КОН ТРОЛЮ

Метою створення та функціонування національних систем 
експортного кон тролю є забезпечення національної безпеки 
держав, які створюють такі системи, виходячи з політики не-
розповсюдження зброї масового знищення та засобів її дос-
тавки, обмеження передач звичайних видів озброєння та 
протидії тероризму.

Щоденні світові події переконливо доводять, що кон троль 
за нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її до-
ставки, обмеження передач звичайних видів озброєння та про-
тидія тероризму є одним з важливих напрямів як міжнародної 
діяльності, так і національної політики найбільш розвинутих 
держав світу.

Реалізація цієї політики на міжнародному рівні здійснюєть-
ся завдяки діяльності Організації Об’єднаних Націй (далі —  
ООН) та відповідних міжнародних організацій з експортного 
кон тролю.

Натомість на національних рівнях вона здійснюється завдяки 
створенню національних систем державного експортного кон-
тролю у державах, які дотримуються політики нерозповсюд-
ження, кон тролю над озброєннями та протидії тероризму.

Разом з тим кожна з держав формує політику державного 
експортного кон тролю, виходячи з пріоритетності національ-
них інтересів (політичних, економічних, військових) та відпо-
відно до прийнятих нею міжнародних зобов’язань. Така полі-
тика передбачає врахування поточних та перспективних цілей 
розвитку цих держав та координацію їх дій у міжнародному 
співробітництві з метою забезпечення міжнародної безпеки.

Під впливом протиріч між цілями економічного розвитку 
держав, національної та міжнародної безпеки шляхом між-
народної координації спільних зусиль держав відбувається  
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еволюція як міжнародних режимів експортного кон тролю, так 
і еволюція національних систем експортного кон тролю дер-
жав-учасниць цих режимів.

Реалізацію цілей експортного кон тролю у державах забезпе-
чують органи виконавчої влади з питань державного експорт-
ного кон тролю, які саме й реалізують політику держави у галу-
зі експортного кон тролю.

Глава 1.1
МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ  
НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА  
ЕКСПОРТНОГО КОН ТРОЛЮ

1.1.1. Заходи Організації Об’єднаних Націй щодо  
нерозповсюдження зброї масового знищення та  
обмеження передач звичайних видів озброєння

З метою нерозповсюдження зброї масового знищення 
(далі —  ЗМЗ), засобів її доставки, обмеження передач звичай-
них видів озброєння та протидії тероризму ООН здійснює від-
повідну низку заходів для досягнення цієї мети.

Одними з важливих заходів у цьому напряму є прийняття 
Радою Безпеки ООН (далі —  РБ ООН) відповідних резолюцій, 
які встановлюють режим міжнародного ембарго на експорт 
визначених груп товарів до держав, що порушують загально 
визначені міжнародні правові норми (далі —  «проблемні» дер-
жави). Резолюції РБ ООН є санкціями цієї організації, що за-
стосовуються до зазначених держав.

Текст резолюцій, прийнятих РБ ООН, можна отримати 
на офіційному веб-сайті ООН за адресою: http://www.un.org/
ru/sc/documents/resolutions/

Такі санкції можуть мати як характер рекомендацій так і юри-
дично зобов’язуючий характер. Санкції можуть бути запропоно-
вані як ООН, так і іншими міжнародними організаціями, або 
можуть бути частиною національної політики окремих держав.
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Санкції можуть мати характер повної заборони на торгівлю 
(включаючи експорт, імпорт, фінансові операції, взаємодію, 
транспортування тощо) або можуть мати частковий характер 
(наприклад, лише санкції на торгівлю зброєю чи на визначені 
окремі товари, а також коли є винятки із загальних заборон).

Санкції РБ ООН чітко визначають для держав-членів від-
повідні правила взаємодії з конкретною «проблемною» держа-
вою чи групою держав. Такі санкції імплементуються в націо-
нальне законодавство держав-членів ООН.

Більш докладну інформацію щодо ембарго Ви отримає-
те у підпункті 1.2.7.в «Ембарго» пункту 1.2.7 глави 1.2 цього 
розділу Довідника.

В Україні зазначені санкції впроваджуються на національ-
ному рівні шляхом прийняття відповідних постанов Кабінету 
Міністрів України. Порядок підготовки таких рішень та поста-
нов Кабінету Міністрів України визначається Законом України 
«Про санкції», Положенням про порядок забезпечення вико-
нання рішень Ради Безпеки ООН щодо встановлення (скасу-
вання) ембарго на експорт товарів та Порядком вирішення 
питань, пов’язаних із встановленням (скасуванням) обмежень 
на експорт товарів, міжнародні передачі яких підлягають дер-
жавному експортному кон тролю, затвердженими Указом Пре-
зидента України від 15.07.1999 № 861.

ООН виконує також дозвільні функції щодо окремих опера-
цій з експорту чи імпорту відносно таких «проблемних» дер-
жав. Такі дозволи надаються спеціальними Комітетами ООН 
щодо виконання санкцій відносно конкретних держав. Ці Ко-
мітети є допоміжними органами РБ ООН. Вони розглядають 
заяви держав на здійснення окремих операцій з експорту чи ім-
порту товарів, коли є винятки із загальних заборон. Як прави-
ло, після прийняття позитивних рішень Комітетом ООН щодо 
виконання санкцій держави надають своїм суб’єктам відпо-
відні дозволи у порядку, передбаченому національним законо-
давством. Комітети ООН щодо виконання санкцій здійснюють 
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також і функцію кон трольних органів ООН щодо виконання 
санкцій з боку держав-членів ООН.

Інформацію щодо санкційних комітетів Ви можете от-
римати на офіційному веб-сайті ООН за адресою: https://
www.un.org/sc/suborg/ru

Відповідно до ініціативи держав-учасниць Європейського 
Союзу (ЄС), висловленої у Люксембурзі у квітні 1991 року, Ге-
неральна Асамблея ООН у грудні 1991 року прийняла резолю-
цію з транспарентності (прозорості) передач звичайних озбро-
єнь та погодила відповідний Реєстр звичайних озброєнь ООН 
(документ Генеральної Асамблеї ООН A/RES/46/36 L).

Мета створення Реєстру звичайних озброєнь ООН (далі —  
Реєстр ООН) полягала у виявленні можливого дестабілізуючо-
го нарощування озброєнь. Резолюція про створення зазначе-
ного реєстру визначила такі цілі, досягненню яких Реєстр мав 
сприяти:

а) впровадження принципу зміцнення довіри;
б) зменшення темпів торгівлі зброєю;
в) вирішення проблем незаконної торгівлі озброєннями та її 

впливу на права людини;
г) зменшення навантаження закупівель озброєнь на еконо-

міку держав;
д) скорочення військових витрат.
Резолюція закликала держав-членів ООН щорічно надава-

ти Генеральному секретареві ООН інформацію про експорт та 
імпорт визначених категорій звичайних озброєнь, що здійсню-
вався державою-членом протягом календарного року.

До цих категорій віднесені:
1) бойові танки;
2) бойові броньовані машини;
3) артилерійські системи великого калібру;
4) бойові літаки;
5) бойові вертольоти;
6) військові кораблі;
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7) ракети та ракетні пускові установки (у тому числі пере-
носні зенітно-ракетні комплекси).

Таким чином, експорт або імпорт зазначених категорій зви-
чайних озброєнь будь-якою державою-членом ООН потребує 
звітування до Реєстру ООН.

Також держави-члени ООН домовились про звітування на 
добровільній основі до Реєстру ООН щодо експорту та імпорту 
стрілецької зброї та легких озброєнь.

Інформацію щодо здійснених державами експорту та 
імпорту зазначених категорій озброєнь Ви можете отри-
мати на офіційному веб-сайті ООН за адресою: http://www.
un-register.org

Інформацію щодо здійснених Україною експорту та ім-
порту зазначених категорій озброєнь Ви можете отрима-
ти на офіційному веб-сайті Держекспорткон тролю у роз-
ділі «Обсяги міжнародних передач озброєнь»: http://www.
dsecu.gov.ua/

1.1.2. Договір про торгівлю озброєннями
1 квітня 2013 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 

A/67/L.58 схвалено текст Договору про торгівлю озброєннями 
(далі —  ДТО), який набрав чинності 24 грудня 2014 року.

Договір спрямований на створення міжнародних стандартів 
регулювання міжнародної торгівлі звичайними озброєннями 
та попередження їх потрапляння в незаконний обіг з метою 
зміцнення миру, безпеки і стабільності на міжнародному та ре-
гіональному рівнях.

ДТО має заповнити прогалину у міжнародному правовому 
регулюванні у сфері звичайних озброєнь, доповнюючи інші ді-
ючі міжнародні інструменти, такі як Програма дій ООН щодо 
стрілецької зброї та легких озброєнь (СЗЛО) і Реєстр ООН. 
На відміну від існуючих міжнародних режимів експортного  
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кон тролю, дія ДТО носить юридично зобов’язуючий характер 
для держав, що стали його учасниками.

Держави, що приєднуються до Договору беруть на себе такі 
зобов’язання:

•	 створити національну систему кон тролю за міжнарод-
ними передачами (експорт, імпорт, транзит, переванта-
ження, посередницька діяльність) звичайних озброєнь 
(бойові танки, броньовані машини, літаки, вертольоти, 
кораблі, артилерійські системи великого калібру, раке-
ти та ракетні пускові установки, стрілецька зброя і легкі 
озброєння), боєприпасів/засобів ураження до них, частин 
та компонентів для їх збірки;

•	 розробити національний список товарів, що підлягати-
муть кон тролю;

•	 призначити компетентний національний орган для ство-
рення ефективної і транспарентної національної системи 
кон тролю;

•	 створити контактний центр для обміну інформацією від-
носно виконання договору;

•	 перед видачею дозвільних документів на міжнародну пе-
редачу товарів здійснювати оцінку заяв суб’єктів госпо-
дарювання на предмет порушення обмежень, встановле-
них Радою Безпеки ООН, положень міжнародного гума-
нітарного права тощо;

•	 вести облік видачі дозволів на експорт звичайних озбро-
єнь (облік імпорту, транзиту та перевантаження —  реко-
мендується) та зберігати відповідну інформацію не мен-
ше 10 років;

•	 щороку звітувати до Секретаріату про дозволений або 
фактичний експорт та імпорт звичайних озброєнь за по-
передній календарний рік.

Договір відкритий для підписання з 3 червня 2013 року 
і підлягає ратифікації.

Україна впродовж всього періоду підготовки і обговорен-
ня ДТО активно підтримує цей процес, позиціонуючи нашу 
державу як відповідального учасника міжнародного ринку  



25

озброєнь, політика якого враховує важливі гуманітарні аспекти 
міжнародного кон тролю над передачами озброєнь і є співзвуч-
ною до політики країн ЄС.

Згідно з розпорядженням Президента України від 
22.09.2014 № 1036/2014-рп 23 вересня 2014 року в Нью-Йор-
ку в рамках 69-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбулося 
підписання ДТО Міністром закордонних справ України, що 
стало послідовним кроком української сторони у підтримці 
міжнародних зусиль щодо встановлення більш високих стан-
дартів у торгівлі озброєннями та зменшення ризиків потра-
пляння зброї у нелегальний обіг. Зазначений крок цілком уз-
годжується із стратегічним курсом України на європейську 
інтеграцію.

Станом на 18.02.2016 Договір підписало 130 країн, ратифі-
кувало —  78 та приєдналось —  2.

1.1.3. Організація з безпеки та співробітництва в Європі
Україна як європейська держава є членом Організації з без-

пеки та співробітництва в Європі (далі —  ОБСЄ).
У рамках своєї діяльності ОБСЄ у 2000 році прийняла Доку-

мент щодо стрілецької зброї та легкого озброєння (далі —  До-
кумент) (Organization for Security and Co-operation in Europe, 
Document on Small Arms and Light Weapons, FSC, DOC/1/00, 
24 Nov. 2000), який набув чинності 24 листопада 2000 року 
і містить вимоги, більшість з яких держави-члени повинні ви-
конати на національному рівні. Документ також містить заходи 
щодо зміцнення довіри та підвищення прозорості (інформацій-
ний обмін).

Документом передбачено здійснення обміну інформацією 
у таких сферах:

а) національні системи маркування стрілецької зброї;
б) національні процедури кон тролю над виробництвом оз-

броєнь;
в) національне законодавство та поточна практична діяль-

ність, процедури та документи;
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г) кон троль за посередницькою (брокерською) діяльністю 
у галузі озброєнь;

д) способи та процедури ліквідації стрілецької зброї та лег-
ких озброєнь (далі —  СЗЛО).

З усіх перелічених вище питань Документом передбачені 
одноразові обміни даними, а у разі необхідності —  можливість 
надання оновленої інформації.

Серед інших заходів Документ містить положення про те, 
що держави-члени ОБСЄ щорічно обмінюватимуться між со-
бою інформацією про експорт та імпорт стрілецької зброї за 
попередній календарний рік.

Інформація з цього питання накопичується в Центрі ОБСЄ 
із запобігання конфліктам (OSCE Conflict Prevention Centre). 
Така інформація є конфіденційною і не оприлюднюється поза 
межами ОБСЄ.

У рамках зазначеного вище Документа держави-учасниці 
ОБСЄ погодилися брати до уваги єдині критерії щодо можли-
вості надання дозволів на експорт СЗЛО, а саме:

1) дотримання прав людини та основних свобод у країні-от-
римувача;

2) внутрішню та регіональну ситуації в країні-отримувача 
та навколо неї з точки зору наявності напруженості або 
збройних конфліктів;

3) практику дотримання країною-отримувачем міжнарод-
но-правових та інших зобов’язань, що, зокрема, стосу-
ються незастосування сили, а також нерозповсюдження 
або інших питань кон тролю над озброєннями та роззбро-
єння, а також практику дотримання норм міжнародного 
права, що регулюють поведінку в ході збройного кон-
флікту;

4) характер та вартість зброї, що передається, з урахуванням 
стану країни-отримувача, включаючи її законні потреби 
в галузі безпеки та оборони, а також необхідності най-
меншого відвертання людських та економічних ресурсів 
на цілі озброєння;
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5) потреби країни-отримувача щодо забезпечення її здат-
ності здійснювати своє право на індивідуальну або  
колективну самооборону у відповідності до статті 51 
Статуту ООН;

6) питання про те, чи буде передача зброї сприяти адекват-
ній та пропорційній реакції країни-отримувача на загро-
зи у військовій галузі та галузі безпеки, які постають пе-
ред цією країною;

7) законні потреби внутрішньої безпеки країни-отримувача;
8) потреби країни-отримувача щодо забезпечення її здатно-

сті брати участь у діяльності з підтримки миру або інших 
заходах у відповідності до рішень ООН або ОБСЄ.

Кожна держава-учасниця погодилася утримуватися від на-
дання експортних ліцензій (дозволів) у разі, якщо, на її думку, 
існує небезпека того, що передача стрілецької зброї або сама 
стрілецька зброя можуть:

1) бути використані для порушення або ущемлення прав лю-
дини та основних свобод;

2) загрожувати національній безпеці інших держав;
3) бути перенацілені на території, за зовнішні відносини 

яких несе міжнародно визнану відповідальність інша 
держава;

4) суперечити її міжнародним зобов’язанням, зокрема щодо 
санкцій, прийнятих РБ ООН, рішенням ОБСЄ, угодам про 
нерозповсюдження, про стрілецьку зброю або іншим уго-
дам щодо кон тролю над озброєннями та роззброєнням;

5) вести до затягування або загострення будь-якого зброй-
ного конфлікту, беручи до уваги законні потреби само-
оборони, або ставити під загрозу дотримання норм між-
народного права, які регулюють поведінку в ході зброй-
ного конфлікту;

6) створити загрозу миру, призвести до надмірного та деста-
білізуючого накопичення стрілецької зброї або іншим чи-
ном сприяти регіональній нестабільності;
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7) бути перепроданими (або іншим чином використаним не 
за призначенням) в країні-отримувача, або реекспортова-
ним з метою, що суперечить цілям Документа;

8) бути використаними з репресивною метою;
9) сприяти організованій злочинності;
10) використовуватися для інших цілей, крім задоволення 

законних потреб оборони та безпеки країни-отриму - 
вача.

Також держави-учасниці ОБСЄ домовились обмінювати-
муться між собою інформацією про експорт та імпорт визна-
чених категорій звичайних озброєнь за аналогом Реєстру зви-
чайних озброєнь ООН. Ця інформація подається державами до 
Центру ОБСЄ із запобігання конфліктам за попередній рік до 
30 червня щорічно.

Додаткову інформацію щодо ОБСЄ Ви може-
те отримати на її офіційному веб-сайті за адресою:  
http://www.osce.org/

1.1.4. Організації міжнародних режимів експортного  
кон тролю. Заборона ядерної, хімічної,  
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї

Експортний кон троль є одним з міжнародних механізмів, 
який шляхом імплементації спільних рішень держав-учас-
ниць у національне законодавство забезпечує виконання захо-
дів із нерозповсюдження ЗМЗ, засобів її доставки, обмеження 
передач звичайних озброєнь та протидії тероризму шляхом 
встановлення належного державного кон тролю за здійснен-
ням міжнародних передач товарів військового призначення, 
пов’язаних з ними товарів подвійного використання, а також 
інших товарів, які завдяки своїм властивостям можуть бути 
використані під час створення ЗМЗ або у терористич них ці-
лях. 

Для досягнення головної мети експортного кон тролю біль-
шістю провідних держав світу узгоджені керівні принципи 
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кон тролю за міжнародними передачами товарів військового 
призначення (звичайних озброєнь) та пов’язаних з ними това-
рів подвійного використання, а також товарів подвійного вико-
ристання, які можуть бути використані для створення ЗМЗ та 
засобів її доставки.

Міжнародними організаціями, які формують керівні прин-
ципи кон тролю за міжнародними передачами товарів військо-
вого призначення (звичайними озброєннями) та пов’язаними 
з ними товарами подвійного використання, а також за не-
розповсюдженням товарів, які можуть бути використані для 
створення ЗМЗ (ядерної, хімічної, біологічної) та ракетних 
засобів доставки такої зброї, є такі організації, як міжнародні 
режими експортного кон тролю:

1) Вассенаарська домовленість щодо кон тролю за експор-
том звичайних озброєнь та товарів і технологій подвій-
ного використання (далі —  Вассенаарська домовленість, 
ВД; скорочення, прийняте англійською мовою —  WA);

2) Група ядерних постачальників (далі —  ГЯП; скорочення, 
прийняте англійською мовою —  NSG);

3) Комітет Цангера (далі —  КЦ; скорочення, прийняте ан-
глійською мовою —  ZC);

4) Режим кон тролю за ракетними технологіями (далі —  
РКРТ; скорочення, прийняте англійською мовою —  
MTCR);

5) Австралійська група (далі —  АГ; скорочення, прийняте 
англійською мовою —  AG).

Україна є учасницею усіх зазначених режимів.
Особливістю зазначених вище міжнародних режимів ек-

спортного кон тролю є їх взаємозв’язок та взаємодоповнення. 
Так, наприклад, розглядаючи військові ракети та ракетні тех-
нології, що зазначені у позиції ML4 Списку товарів військо-
вого призначення ВД, слід одночасно розглядати і відповідні 
категорії таких товарів, зазначені у Списку товарів подвійно-
го використання, що можуть бути використані для створення 
ракетної зброї, які віднесено до РКРТ.
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Схему взаємозв’язку міжнародних режимів експортного 
кон тролю наведено на мал. 1.1-1.

Мал.1.1.-1. Схема взаємозв’язку міжнародних режимів експортного 
кон тролю
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1.1.4.а. Вассенаарська домовленість
Міжнародний режим експортного кон тролю Вассенаарська 

домовленість є неформальною міжнародною організацією для 
кон тролю за міжнародними передачами звичайних озброєнь 
(товарів військового призначення) та пов’язаних з ними товарів 
подвійного використання.

Про створення ВД офіційно було проголошено 19 грудня 1995 
року після проведення відповідного засідання на найвищому 
рівні, в якому взяли участь 28 держав. Це був перший багатосто-
ронній режим, який охоплював як звичайні види озброєння, так 
і пов’язані з ними товари подвійного використання.

Про створення нового режиму офіційно було проголошено 
у декларації в місті Вассенаар (пригород Гааги, Нідерланди), 
звідси походить і назва режиму.

Протягом 2-3 квітня 1996 року до режиму приєдналися Ар-
гентина, Республіка Корея та Румунія, а 11-12 липня 1996 року —  
Болгарія та Україна як члени-засновники.

ВД офіційно почала функціонувати з липня 1996 року як ре-
жим, заснований 33 державами, що досягли консенсусу щодо 
Початкових елементів ВД (основного документа ВД) та прийня-
ли рішення про введення з 1 листопада 1996 року на національ-
них рівнях Кон трольних списків товарів та процедури інформа-
ційного обміну.

У заяві для преси було підкреслено, що ця домовленість не 
буде спрямована проти будь-якої держави або групи держав та 
не перешкоджатиме передачам достеменно цивільного характе-
ру, а також те, що вона не перешкоджатиме здійсненню права 
держав на придбання законних засобів самооборони згідно зі 
статтею 51 Статуту ООН, а рішення стосовно передачі або від-
мови у передачі будь-якого товару становитиме відповідальність 
кожної держави-учасниці.

Метою ВД стало сприяння регіональній та міжнародній без-
пеці і стабільності, шляхом підвищення прозорості і посилен-
ня відповідальності у передачах звичайних озброєнь та това-
рів і технологій подвійного використання, запобігаючи таким 
чином дестабілізуючим накопиченням. Ця організація сприяє 
підвищенню рівня співробітництва між державами-учасни-
цями з метою відвертання придбання озброєнь та «чутливих»  
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товарів подвійного використання для цілей військового кінце-
вого використання тоді, коли ситуація в регіоні або поведінка  
країни-отримувача цих предметів є або стає причиною серйозно-
го занепокоєння держав-учасниць ВД.

У 2002 році держави-учасниці ВД ухвалили документ, що 
визначає правила експорту стрілецької зброї та легких озбро-
єнь (СЗЛО) —  Керівництво з найкращої практики здійснення 
експорту СЗЛО (із змінами 2007 року). Ці правила поєднують 
елементи прийнятої ООН у 2001 році Програми дій із запобі-
гання, протидії та викорінення незаконної торгівлі стрілецькою 
зброєю і легкими озброєннями, а також Документа ОБСЄ 2001 
року про стрілецьку зброю і легкі озброєння. У 2007 році ухва-
лено додатковий керівний документ —  найкраща практика запо-
бігання здійсненню дестабілізуючих передач СЗЛО повітряним 
транспортом.

Визнаючи загрози, які становлять несанкціоноване розповсюд - 
ження та використання переносних зенітно-ракетних комплексів 
(далі —  ПЗРК), особливо для цивільної авіації, держави-учасни-
ці ВД, починаючи з 2000 року, застосовують суворий національ-
ний кон троль за експортом ПЗРК. Основою такого кон тролю є  
прийняті Пленумом ВД у 2000 році та доопрацьовані і за-
тверджені Пленумом ВД у 2003 році «Елементи експортного  
кон тролю за переносними зенітно-ракетними комплексами». 
Ці елементи охоплюють ракетні комплекси класу «поверх-
ня-повітря», спеціально сконструйовані для перенесення та ви-
користання однією особою, та інші ракетні комплекси класу 
«поверхня-повітря», спеціально сконструйовані для обслуго-
вування та використання кількома особами, які діють як окре-
мий розрахунок; крім цього ці комплекси можуть переноситися 
лише кількома особами. Засоби національного експортного кон-
тролю застосовуються кожною з держав-учасниць ВД до між-
народних передач або передач третій стороні ПЗРК, включаючи 
повні комплекси, складові частини, запасні частини, моделі, тре-
нажери та симулятори для будь-яких цілей, у будь-який спосіб, 
включа ючи їх ліцензований експорт, продаж, безкоштовну пере-
дачу, тимчасове користування, оренду, спільне виробництво або 
домовленість про ліцензійне виробництво.

ВД стала доповненням до вже існуючих міжнародних режи-
мів кон тролю за нерозповсюдженням ЗМЗ. Кон троль за міжна-
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родними передачами звичайних озброєнь та товарів подвійного 
використання в рамках ВД здійснюється у відповідності до прий - 
нятих під час пленарного засідання у липні 1996 року керівних 
принципів (Початкових елементів) та узгоджених переліків від-
повідних товарів. Держави, що приєдналися до ВД, погодили-
ся здійснювати на добровільній та конфіденційній основі обмін 
чутливою інформацією про експорт та імпорт товарів, здійсню-
вати консультації щодо передач товарів військового призначення 
та окремих категорій товарів подвійного використання, а також 
сприяти встановленню взаєморозуміння при можливих ризиках 
таких передач.

У рамках ВД Україна як учасниця згаданого режиму має по-
відомляти Секретаріат ВД про:

•	 експорт восьми категорій звичайних озброєнь (за аналогі-
єю із звітними категоріями Реєстру ООН) до держав, які не 
є учасницями ВД;

•	 експорт «чутливих» та «дуже чутливих» товарів подвійно-
го використання до держав, які не є учасницями ВД;

•	 експорт «чутливих» та «дуже чутливих» товарів подвій-
ного використання до держав, які не є учасницями режи-
му ВД, якщо на такий експорт існує діюча відмова однієї 
з держав-учасниць ВД;

•	 відмови у наданні дозволів на експорт товарів подвійного 
використання до держав, які не є учасницями ВД.

Процедури ліцензування міжнародних передач товарів здій-
снюються на основі національного законодавства сторін.

Основою ВД є відповідні кон трольні списки товарів військо-
вого призначення та товарів подвійного використання.

Примітка Переліки «чутливих» та «дуже чутливих» това-
рів подвійного використання зазначені у Cписку то-
варів подвійного використання ВД («Sensitive List» 
та «Very Sensitive List»).

Керівні принципи, елементи та процедури, що є основою 
для прийняття рішень шляхом застосування власного націо-
нального законодавства та політики:

•	 Елементи для об’єктивного аналізу та рекомендації з пи-
тань потенційно дестабілізуючих накопичень звичайних 
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видів озброєння, прийняті у грудні 1998 р., зі змінами, 
внесеними у 2004 та 2011 роках;

•	 Керівництво з найкращої практики експорту стрілець-
кої зброї та легких озброєнь (СЗЛО), прийняте у грудні  
2002 р., зі змінами, внесеними у грудні 2007 р.;

•	 Елементи експортного кон тролю за переносними зеніт-
но-ракетними комплексами (ПЗРК), прийняті на Пленумі 
у грудні 2003 р., зі змінами, внесеними у грудні 2007 р.;

•	 Елементи ефективного законодавства у сфері посеред-
ницької діяльності при торгівлі озброєнням, прийняті на 
Пленумі 2003 р.;

•	 Заява про взаєморозуміння щодо кон тролю над товарами 
подвійного використання, не внесеними до Кон трольних 
списків, прийнята у грудні 2003 р.

•	 Найкраща практика з імплементації кон тролю за невідчут-
ними передачами технологій, прийнята у грудні 2006 р.;

•	 Найкраща практика запобігання здійснення дестабілі-
зуючих передач стрілецької зброї та легких озброєнь 
(СЗЛО) повітряним транспортом, прийнята у гру д - 
ні 2007 р.;

•	 Керівництво з найкращої практики створення Системи 
внутрішньофірмового експортного кон тролю за товара-
ми і технологіями подвійного використання, прийняте 
у грудні 2011 р.;

•	 Керівництво з найкращої практики кон тролю за повтор-
ними передачами (реекспортом) систем звичайних озбро-
єнь, наведених у додатку 3 до Початкових елементів ВД, 
прийняте у грудні 2011 р.;

•	 Елементи кон тролю за траспортуванням звичайних оз-
броєнь між третіми країнами, прийняті у грудні 2011 р.;

•	 Введення у кон троль за кінцевим споживачем/кінцевим 
споживанням при здійсненні експорту обладнання зі 
Списку ТВП, прийняте липень 2014 р.;

•	 Керівництво з найкращої практики здійснення транзиту 
або перевантаження, прийняте у грудні 2015 р.

Структура режиму Вассенаарська домовленість та основні 
категорії товарів, що кон тролюються цим режимом наведені на 
мал. 1.1-2. 
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Мал.1.1-2. Структура режиму “Вассенаарська домовленість” та 
основні категорії товарів, що кон тролюються цим режимом
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Станом на лютий 2016 року участь у міжнародному режимі 
експортного кон тролю ВД бере 41 держава, а саме: Австралія, 
Австрія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Греція, 
Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, 
Люксембург, Мальта, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова 
Зеландія, Норвегія, Південно-Африканська Республіка (ПАР), 
Польща, Португалія, Республіка Корея (Південна), Російська 
Федерація, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати 
Америки (США), Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, 
Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія.

З метою імплементації на національному рівні керівних до-
кументів Вассенаарської домовленості Кабінетом Міністрів 
України затверджено:

Порядок здійснення державного кон тролю за міжнародними 
передачами товарів військового призначення, який містить від-
повідні вимоги до міжнародних передач цих товарів, а також 
списки таких товарів (постанова Кабінету Міністрів України 
від 20.11.2003 № 1807 (із змінами);

Порядок здійснення державного кон тролю за міжнародни-
ми передачами товарів подвійного використання, який містить 
відповідні вимоги до міжнародних передач товарів, що можуть 
бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, вій-
ськової чи спеціальної техніки, а також список таких товарів 
у додатку 1 до цього Порядку (постанова Кабінету Міністрів 
від 28.01.2004 № 86 (із змінами).

Додаткову інформацію та матеріали ВД можна от-
римати на офіційному веб-сайті режиму: http://www.
wassenaar.org/

1.1.4.б. Заборона ядерної зброї. Договір про  
нерозповсюдження ядерної зброї, Комітет Цангера 
та Група ядерних постачальників

Основним документом у глобальному режимі ядерного не-
розповсюдження став Договір про нерозповсюдження ядерної 
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зброї (ДНЯЗ), який набрав чинності 5 березня 1970 року. 
Учасниками ДНЯЗ є практично всі країни світу за винятком 
Індії, Ізраїлю та Пакистану (які неофіційно володіють ядер-
ною зброєю). Північна Корея оголосила про вихід з Догово-
ру, однак процедура не була завершена.

Головне завдання Договору сформульоване у пункті 1 стат-
ті III: «…не допустити переключення ядерної енергії з мир-
ного застосування на ядерну зброю або інші ядерні вибухові  
пристрої».

ДНЯЗ поділяє всі країни на ядерні та неядерні держави. 
Ядерними державами офіційно визнані п’ять держав світу 
(держави, які провели ядерні випробування до 1 січня 1967 
року): Сполучені Штати Америки, колишній Радянський 
Союз (спадкоємець ядерної зброї Радянського Союзу є Ро-
сійська Федерація), Сполучене Королівство, Франція та Ки-
тайська Народна Республіка.

Інші держави, що підписали цей договір, мають статус 
«неядерних», під яким розуміється зобов’язання не придба-
вати і не виробляти ядерну зброю та встановити кон троль 
Міжнародного агентства з ядерної енергії (далі —  МАГАТЕ) 
стосовно всієї мирної ядерної діяльності.

Україна, після отримання незалежності, відмовилася від 
ядерних арсеналів, що були на її території за часів Радянсько-
го Союзу.

ДНЯЗ встановлює таки основні зобов’язання для держав- 
учасниць:

1) для ядерних держав —  не передавати будь-якому іншо-
му отримувачу ядерну зброю або інші вибухові ядерні при-
строї, або кон троль над ними, а також не надавати допомогу, 
не заохочувати та не спонукати будь-яку без’ядерну державу 
виробляти або будь-яким іншим чином набувати таку зброю;

2) для неядерних держав:
•	 не приймати передачі від будь-якого постачальника ядер-

ної зброї, інші ядерні вибухові пристрої, а також кон троль 
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над ними, не виробляти і не набувати будь-яким іншим 
чином ядерну зброю, інші ядерні вибухові пристрої;

•	 поставити увесь ядерний матеріал у всій мирній ядерній 
діяльності під гарантії МАГАТЕ, мета яких —  перевірка 
виконання неядерними державами зобов’язань, прийня-
тих згідно з Договором, щоб не допустити переключення 
ядерної енергії з мирного використання на ядерну зброю;

3) для всіх учасників:
•	 сприяти обміну матеріалами, обладнанням, науково-тех-

нічною інформацією про використання ядерної енергії 
в мирних цілях;

•	 в дусі доброї волі вести переговори про ефективні заходи 
з припинення гонки озброєнь в найближчому майбутньо-
му та повного роззброєння, а також про Договір про все-
загальне і повне роззброєння під суворим і ефективним 
міжнародним кон тролем.

Фактично міжнародно-правова основа для всієї системи  
кон тролю за ядерним експортом закладена у пункті 2 статті  
III цього Договору:

«Кожна з держав-учасниць Договору зобов’язується не на-
давати:

а) вихідного чи спеціального розщеплюваного матеріалу,
б) устаткування чи матеріалу, спеціально призначеного або 

підготовленого для обробки, використання чи виробни-
цтва спеціального розщеплюваного матеріалу, будь-якій 
державі, що не має ядерної зброї, для мирних цілей, якщо 
на цей вихідний чи спеціальний розщеплюваний матеріал 
не поширюються гарантії, які вимагаються цією Стат-
тею” (гарантії МАГАТЕ).

З метою виконання окремих положень ДНЯЗ деякі держа-
ви-учасниці, що мають однакові погляди, створили нефор-
мальні групи для спільних дій щодо протидії розвитку ядер-
них програм в окремих країнах і об’єдналися у дві організації 
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(міжнародні режими експортного кон тролю): Комітет Цангера 
(далі —  КЦ) та Група ядерних постачальників (далі —  ГЯП).

Комітет Цангера (першим головою Комітету був профе-
сор Клод Цангер, Швейцарія) був створений у 1974 році після  
чотирьох років дискусій між групою держав з приводу тракту-
вання їх зобов’язань, визначених у пункті 2 статті III ДНЯЗ. Ко-
мітет є неофіційною структурою і діє поза рамками ДНЯЗ.

Україна є членом Комітету Цангера та бере участь у його ро-
боті з 1996 року. ДНЯЗ безпосередньо не стосується кон тролю 
над ядерними технологіями, тому КЦ взяв на себе зобов’язання 
визначити, що мається на увазі під «устаткуванням чи матеріа-
лом, спеціально призначеним чи підготовленим для обробки, ви-
користання, або виробництва спеціального матеріалу, що роз-
щеплюється».

КЦ узгодив «вихідний перелік» (Trigger list) товарів, який 
держави-учасниці застосовують через національні системи екс-
портного кон тролю. Завдяки таким спільним діям було створе-
но список товарів і технологій, чутливих до розповсюдження 
ядерної зброї та досягнуто домовленості щодо кон тролю між-
народних передач таких товарів, виходячи із взаємно узгодже-
них керівних принципів.

В рамках КЦ держави-учасниці обмінюються інформаці-
єю про експорт товарів в мирних цілях з «вихідного переліку» 
здійснений до будь-якої держави світу, окрім офіційно визна-
них ядерних держав.

Станом на лютий 2016 року участь у міжнародному режи-
мі експортного кон тролю Комітет Цангера беруть 39 держав, 
а саме: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Білорусь, Бол-
гарія, Великобританія, Канада, Китай, Хорватія, Чехія, Данія, 
Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, 
Італія, Японія, Казахстан, Республіка Корея (Південна), Люк-
сембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Пор-
тугалія, Румунія, Російська Федерація, Словаччина, Словенія, 
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Південна Африка, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, 
Україна, Сполучені Штати Америки.

Додаткову інформацію та матері-
али КЦ можна отримати на веб-сайті:  
http://www.foi.se/en/Customer —  Partners/Projects/zc/zangger/

ГЯП було створено у 1978 році як неформальне об’єднан-
ня держав-постачальників ядерних матеріалів (Великобри-
танія, Канада, колишній СРСР, США, Федеративна Республіка 
Німеччина, Франція, Японія), які досягли домовленості щодо 
спільних принципів експорту «ядерно чутливих» предметів, 
та прагнуть запобігти придбанню ядерної зброї країнами, не 
визначеними ДНЯЗ як ядерні. Такі принципи були опубліко-
вані у документі МАГАТЕ INFCIRC/254 у 1978 році. Керівні 
принципи ГЯП та технічний список до них охоплюють про-
мислові товари, що можуть бути використані для створення 
ядер ної зброї.

В рамках ГЯП держави-учасниці обмінюються інформаці-
єю про відмову на поставку товарів подвійного використання 
до держав, які не є учасницями режиму. Крім того у винятко-
вих випадках, на прохання Контактного органу ГЯП, держави- 
учасниці надають статистичні дані по експортним дозволам та  
відмовам

На національному рівні Кабінетом Міністрів України затвер-
джено Порядок здійснення державного кон тролю за міжнарод-
ними передачами товарів подвійного використання, який містить 
відповідні вимоги відносно міжнародних передач товарів, що 
можуть бути використані у створенні ядерної зброї, а також спи-
сок таких товарів (постанова Кабінету Міністрів від 28.01.2004 
№ 86 (із змінами).

Структура кон трольного списку режиму ГЯП наведена на 
мал. 1.1-3.
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Мал.1.1-3. Структура кон трольного Списку режиму  
“Група ядерних постачальників”
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Станом на лютий 2016 року участь у міжнародному режимі 
експортного кон тролю Група ядерних постачальників беруть 
48 держав, а саме: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, 
Білорусь, Болгарія, Бразилія, Великобританія, Греція, Данія, 
Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Кана-
да, Китай (КНР), Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, 
Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, 
Південно-Африканська Республіка, Польща, Португалія, Рес-
публіка Корея (Південна), Російська Федерація, Румунія, Сер-
бія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреч-
чина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, 
Швейцарія, Швеція, Японія.

Крім зазначених держав-членів ГЯП, такі держави як Індія 
та Пакистан також взяли на себе зобов’язання виконувати ви-
моги цього режиму.

Додаткову інформацію та матеріали ГЯП мож-
на отримати на офіційному веб-сайті режиму:  
http://www.nuclearsuppliersgroup.org

1.1.4.в. Режим кон тролю за ракетними технологіями, 
Міжнародний кодекс поведінки проти  
розповсюдження балістичних ракет

Режим кон тролю за ракетними технологіями (далі —  
РКРТ) був заснований сьома державами (Канада, Франція, 
Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США) у 1987 
році як неформальний режим шляхом двостороннього обмі-
ну дипломатичними нотами між партнерами.

Метою створення цього режиму було обмеження розпов-
сюдження балістичних ракет, що можуть нести ядерні боєго-
ловки, та безпілотних систем доставки ЗМЗ.

Цей режим було створено як додатковий захід до механіз-
мів, передбачених ДНЯЗ.
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На нараді у 1992 році учасники погодилися розширити 
сферу дії РКРТ на ракети та безпілотні літальні апарати, які 
спроможні бути носіями хімічної та біологічної зброї.

На цей час учасниками зазначеного режиму є 34 держави. 
Україна з 1995 року впровадила на національному рівні про-
цедури державного експортного кон тролю, передбачені ке-
рівними принципами діяльності режиму, а також відповідні 
списки товарів, але фактично набула членства у цій організа-
ції тільки в 1998 році.

До документів, що складають основу РКРТ, відносяться 
«Керівні принципи передач ракет та ракетних технологій», 
«Пам’ятна записка з процедурних питань» та «Технічний до-
даток» (взаємно узгоджений список матеріалів, обладнання 
та технологій подвійного використання, що можуть бути ви-
користані для створення ракет).

Стосовно закінчених ракетних систем та потужностей для 
їх виробництва (І категорія списку) встановлено принцип 
«відмова як правило». Передачі окремих систем таких ра-
кет та обладнання для їх виробництва можуть бути здійснені 
тільки після відповідних консультацій партнерів.

З метою забезпечення діяльності режиму його учасники 
проводять регулярні консультації.

Список РКРТ охоплює закінчені ракетні системи та без-
пілотні літальні апарати, які можуть доставляти корисне на-
вантаження понад 500 кг на відстань більш ніж 300 км, а та-
кож виробничі потужності для таких систем.

Крім того, Список охоплює деякі інші чутливі матеріали, 
обладнання та технології, що можуть бути використані для 
виробництва ракет з дальністю дії понад 300 км не залежно 
від корисного навантаження.

В рамках РКРТ держави-учасниці обмінюються інформа-
цією про відмову на поставку товарів і технологій, зазначе-
них в «Технічному додатку» (кон трольному списку) до Ке-
рівних принципів РКРТ.

Структура кон трольного списку Режиму кон тролю за ракет-
ними технологіями наведена на мал. 1.1-4. 
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Мал.1.1-4. Структура кон трольного Списку режиму кон тролю за 
ракетними технологіями 
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Станом на лютий 2016 року участь у міжнародному режимі 
кон тролю ракетних технологій беруть 34 держави, а саме: Ав-
стралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Ве-
ликобританія, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, 
Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, 
Норвегія, Південно-Африканська Республіка, Польща, Порту-
галія, Республіка Корея (Південна), Російська Федерація, Спо-
лучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Україна, Фін-
ляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія.

Крім зазначених держав-членів РКРТ, такі держави як Ізра-
їль, Індія, Китай, Пакистан та Румунія також взяли на себе зо-
бов’язання виконувати вимоги цього режиму.

На національному рівні Кабінетом Міністрів України за-
тверджено Порядок здійснення державного кон тролю за між-
народними передачами товарів подвійного використання, який 
містить відповідні вимоги стосовно міжнародних передач то-
варів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, 
а також список таких товарів (постанова Кабінету Міністрів 
від 28.01.2004 № 86 (із змінами).

Додаткову інформацію та матеріали РКРТ мож-
на отримати на офіційному веб-сайті режиму:  
http://www.mtcr.info

У листопаді 2002 року у місті Гаага (Нідерланди) держави, 
що занепокоєні розповсюдженням ЗМЗ та засобів її доставки, 
у тому числі й Україна, підписали «Міжнародний кодекс по-
ведінки проти розповсюдження балістичних ракет» (Гаазький 
кодекс —  від назви міста, де підписувався Кодекс). Цей Кодекс 
сприятиме посиленню існуючих міжнародних домовленостей 
з підтримання міжнародної та національної безпеки, з роззбро-
єння та нерозповсюдження, а також механізмів їх реалізації.

Підписуючи Кодекс, держави-учасниці, перш за все, визна-
ли зумовлену комплексом причин необхідність попередження 
та стримування розповсюдження балістичних ракетних сис-
тем, здатних нести ЗМЗ, а також необхідність продовження 
відповідної діяльності у цій сфері на міжнародній арені.
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Відповідно до Гаазького кодексу держави-учасниці мають 
намір, серед іншого, вжити таких головних заходів:

•	 на глобальному та регіональному рівнях докласти ба-
гатосторонніх, двосторонніх і національних зусиль з  
попередження та стримування розповсюдження баліс-
тичних ракет, здатних нести ЗМЗ;

•	 запровадити максимально можливі обмеження на роз-
виток, випробування та розгортання балістичних ракет, 
здатних нести ЗМЗ, включаючи, де це можливо, скоро-
чення національних запасів таких ракет в інтересах гло-
бального та регіонального миру і безпеки;

•	 усвідомлюючи можливість використання програм ра-
кет-носіїв космічних апаратів для прикриття програм ба-
лістичних ракет, виявляти належну пильність у розгляді 
питань сприяння мирним ракетним програмам у будь-
якій іншій країні з метою унеможливлення підтримки 
розвитку систем доставки ЗМЗ;

•	 не сприяти, не надавати підтримки або допомоги програ-
мам балістичних ракет у країнах, що могли б розвивати 
або купувати ЗМЗ в порушення норм міжнародних дого-
ворів з роззброєння та нерозповсюдження, або зобов’я-
зань, прийнятих цими країнами в рамках зазначених до-
говорів.

1.1.4.г. Заборона хімічної та бактеріологічної (біологічної) 
зброї. КХЗ, КБТЗ та Австралійська група

Протоколом про заборону застосування на війні задушли-
вих, отруйних чи інших подібних газів і бактеріологічних за-
собів (Женевський протокол), що був підписаний у 1925 році, 
було заборонено використовувати хімічну та біологічну зброю 
під час війни. Однак цей протокол не передбачав заборони на 
розробку, виробництво та накопичення такої зброї.

Новий переговорний процес щодо цих видів зброї був роз-
початий у 60-ті роки в рамках Конвенції про заборону розроб-
ки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї 
та про її знищення (Конвенція про заборону хімічної зброї, 
далі —  КХЗ) і на цей час є закінченим.

КХЗ є міжнародним договором та встановлює кон троль над 
роззброєнням, проектуванням та знищенням всього такого  
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класу зброї масового знищення. КХЗ більш точно визначе-
ні відповідні заборони та встановлені різноманітні види  
кон тролю щодо розробки, виробництва, накопичення та 
викори стання хімічної зброї, а також встановлені вимоги  
щодо зберігання та знищення цієї зброї.

КХЗ передбачено створення відповідних державних ор-
ганів, які забезпечують виконання механізму декларування 
у сфері хімічних виробництв. Відповідно до КЗХЗ створені 
механізми відповідних міжнародних інспекцій. Передачі хімі-
катів (як внутрішні, так і міжнародні) також кон тролюються, 
а експорт найбільш чутливих з них є об’єктом заборони.

На цей час КХЗ ратифікована більшістю країн світу, в тому 
числі Україною у 1998 році.

Після набуття чинності КХЗ була створена Організація із за-
борони хімічної зброї (далі —  ОЗХЗ), головним завданням якої 
є забезпечення кон тролю за дотриманням заборони на викори-
стання хімічної зброї, ліквідації її запасів, сприяння розвитку 
співпраці в галузі мирної хімії, надання допомоги державам 
у забезпеченні захисту від хімічної зброї, забезпечення нероз-
повсюдження хімічної зброї. Штаб-квартира розташована в мі-
сті Гаага (Нідерланди). На січень 2016 року учасниками ОЗХЗ 
є 192 країни.

В рамках КХЗ держави-учасниці обмінюються інформа-
цію про здійснені експорт та імпорт визначених у списках  
хімікатів.

Додаткову інформацію та матеріали щодо діяльності 
ОЗХЗ та КХЗ можна отримати на офіційному веб-сайті 
Організації: https://www.opcw.org/ru/

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичен-
ня запасів бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї та 
про її знищення (Конвенція про біологічну та токсинну зброю, 
далі —  КБТЗ) була відкрита для підписання з 1972 року і набу-
ла чинності 26 березня 1975 року. Україна підписала КБТЗ ще 
у складі Радянського Союзу в 1975 році.

КБТЗ забороняє розробку, виробництво, накопичення або при-
дбання будь-якими іншими шляхами, так само як і зберігання  
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мікробіологічних та інших біологічних агентів або токсинів, 
незалежно від їх природи та засобу виробництва, таких видів 
і в таких кількостях, які не відповідають потребам проведен-
ня профілактичних, захисних та інших заходів у мирних цілях, 
а також зброї, обладнання та засобів доставки призначених 
для застосування таких агентів і речовин для ворожого вико-
ристання або під час збройного конфлікту.

КБТЗ також передбачає знищення отруйних речовин, токси-
нів, зброї, обладнання та засобів доставки, що знаходяться 
у розпорядженні держав-учасниць, або їх перепризначення для 
мирного використання.

За ініціативою Австралії у 1985 році була створена так зва-
на Австралійська група (далі —  АГ) у час, коли світова спіль-
нота висловила занепокоєння з приводу використання хімічної 
зброї під час ірано-іракської війни 1980-1988 років для здійс-
нення країнами-учасницями однакових правил щодо кон тролю 
за експортом над товарами, що можуть бути використані для 
створення хімічної чи біологічної зброї.

Держави-учасниці цієї неформальної групи співпрацюють 
в питаннях підтримки та розвитку національних систем екс-
портного кон тролю. Метою цієї співпраці є запобігання подаль-
шому поширенню експорту хімічної продукції, що може бути 
використана або перенацілена на застосування в програмах ство-
рення хімічної або біологічної зброї.

АГ узгодила Керівні принципи діяльності та низку списків, 
що визначають хімічні прекурсори, біологічні речовини, хі-
мічне та біологічне устаткування подвійного використання, 
а також відповідні технології. Держави-учасниці взяли на себе 
політичні зобов’язання забезпечити національний кон троль над 
експортом зазначеної продукції.

Україна набула членства у міжнародному режимі експорт-
ного кон тролю Австралійська група у 2005 році, але ще з 1997 
року на національному рівні впровадила правила та списки, 
рекомендовані цим режимом.

Структура списків товарів, які підлягають кон тролю відпо-
відно до КХЗ, КБТЗ та АГ, наведена на мал. 1.1-5. 
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Мал. 1.1-5. Структура Списків товарів відповідно  
до КХЗ, КБТЗ та АГ 

Станом на лютий 2016 року участь у міжнародному режимі 
експортного кон тролю Австралійська група бере 41 держава, 
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а саме: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Ве-
ликобританія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Іспа-
нія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, 
Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, 
Польща, Португалія, Республіка Корея (Південна), Румунія, 
Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреччи-
на, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, 
Швейцарія, Швеція, Японія.

Крім зазначених держав-членів АГ, такі держави як Ізраїль 
та Пакистан також взяли на себе зобов’язання виконувати ви-
моги цього режиму.

На національному рівні Кабінетом Міністрів України за-
тверджений Порядок здійснення державного кон тролю за між-
народними передачами товарів подвійного використання, який 
містить відповідні вимоги стосовно міжнародних передач то-
варів, що можуть бути використані у створенні хімічної, бак-
теріологічної (біологічної) та токсинної зброї, а також списки 
таких товарів (постанова Кабінету Міністрів від 28.01.2004 
№ 86 (із змінами).

Додаткову інформацію та матеріали АГ мож-
на отримати на офіційному веб-сайті режиму:  
http://www.australiagroup.net/ru/index.html

1.1.5. Заборона протипіхотних мін
Поява Конвенції про заборону застосування, накопичення 

запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їх 
знищення (Оттавський договір) обумовлена реакцією міжна-
родної спільноти на страждання, які наносить цей вид зброї 
в багатьох регіонах планети. Конвенція базується на звичай-
них нормах міжнародного гуманітарного права, які застосо-
вуються по відношенню до усіх держав. Ці норми забороня-
ють використання таких видів зброї, які за своєю природою 
не розрізняють цивільних осіб та комбатантів, або наносять 
надлишкові страждання та ушкодження.
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Конвенція була відкрита до підписання в Оттаві (Канада) 
3 грудня 1997 року та набрала чинності 1 березня 1999 року.

Держави, що приєдналися до Конвенції, не повинні ніколи 
і ні за яких обставин застосовувати, розробляти, виробляти, 
накопичувати і передавати протипіхотні міни або допомага-
ти будь-кому здійснювати це. Конвенцією заборонені також 
«саморобні пристрої», виготовлені на базі інших боєприпасів 
і призначені для використання в якості протипіхотних мін.

Держави зобов’язані у визначений термін знищити всі про-
типіхотні міни, які зберігаються на складах або знаходяться 
в землі. Незначна кількість мін може бути залишена виключно 
з метою розробки технологій розмінування та знищення такої 
зброї, а також з метою підготовки спеціалістів у цій галузі.

Україна підписала Конвенцію 24 лютого 1999 року, а рати-
фікувала 18 травня 2005 року.

Глава 1.2
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА  
ЕКСПОРТНОГО КОН ТРОЛЮ  
УКРАЇНИ

1.2.1. Предмет, цілі та інструменти законодавства  
України в галузі державного експортного  
кон тролю

Діяльність України в галузі державного експортного кон-
тролю спрямована на забезпечення захисту інтересів її націо-
нальної безпеки, виконання міжнародних зобов’язань Украї-
ни, пов’язаних із нерозповсюдженням ЗМЗ, засобів її достав-
ки, обмеженням передач звичайних видів озброєння. Таким 
чином, експортний кон троль України є невід’ємною складо-
вою частиною її національної безпеки і виконує свої завдання  
відповідно до законодавства України та прийнятих Україною 
міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження.
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Метою та цілями експортного кон тролю є захист інтересів 
національної безпеки України шляхом створення таких про-
цедур кон тролю, які гарантують нерозповсюдження ЗМЗ та 
засобів її доставки, а також забезпечують здійснення міжна-
родних передач звичайних озброєнь виключно у рамках, пе-
редбачених міжнародними зобов’язаннями України з цього 
питання.

З метою досягнення цілей експортного кон тролю створе-
на державна система експортного кон тролю України, яка пе-
редбачає виконання додаткових процедур кон тролю віднос-
но експорту, імпорту, тимчасового вивезення, тимчасового 
ввезення та транзиту територією України (далі —  міжнародні 
передачі):

•	 товарів, внесених до Списку товарів військового при-
значення, міжнародні передачі яких підлягають дер-
жавному експортному кон тролю (далі —  ТВП);

•	 товарів, внесених до списків товарів подвійного вико-
ристання, що можуть бути використанні у створенні 
звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної 
техніки, ракетної, ядерної, хімічної, бактеріологічної 
(біологічної) та токсинної зброї (далі —  ТПВ);

•	 інших товарів, не внесених до вищезазначених списків 
товарів, але щодо яких у випадках, визначених статтею 
10 Закону України «Про державний кон троль за міжна-
родними передачами товарів військового призначення 
та подвійного використання» (далі —  Закон), застосо-
вуються процедури державного експортного кон тролю 
з метою запобігання розповсюдженню ЗМЗ, засобів її 
доставки та обмежень передач звичайних видів озбро-
єння (далі —  інші товари, які не внесені до списків това-
рів, що підлягають державному експортному кон тролю 
та щодо яких відповідно до законодавства застосову-
ється процедура державного експортного кон тролю).
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Щодо міжнародних передач товарів дивись підпункт 
1.2.7.а пункту 1.2.7 цієї глави Довідника.

Щодо товарів військового призначення, товарів подвій-
ного використання та інших товарів, стосовно яких відпо-
відно до законодавства застосовуються процедури держав-
ного експортного кон тролю, Ви можете отримати інфор-
мацію у пункті 1.2.8 цієї глави Довідника.

Слід підкреслити, що введення додаткових процедур кон-
тролю стосується виключно ТВП, ТПВ та в окремих випадках, 
визначених Законом, інших товарів, з метою запобігання роз-
повсюдженню ЗМЗ, засобів її доставки та обмежень передач 
звичайних видів озброєння. Такі додаткові процедури у свою 
чергу певною мірою ускладнюють існуючі загальні процедури 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.

Примітка Згідно зі статтею 55 Господарського кодексу 
України:

«2. Суб’єктами господарювання є:
1) господарські організації —  юридичні особи, 

створені відповідно до Цивільного кодексу Укра-
їни, державні, комунальні та інші підприємства, 
створені відповідно до цього Кодексу, а також 
інші юридичні особи, які здійснюють господарську 
діяльність та зареєстровані в установленому за-
коном порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без 
громадянства, які здійснюють господарську діяль-
ність та зареєстровані відповідно до закону як під-
приємці».

Звісно, ці процедури сприймаються деякими суб’єктами 
господарювання як «зайві бюрократичні перепони», що мо-
жуть призвести до зменшення конкурентоспроможності то-
варів. Насправді такі процедури виглядають зовсім інакше. 
Виходячи з того, що сфера національної безпеки та прийняті  
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Україною міжнародні зобов’язання безумовно мають перевагу 
над «простим» бажанням суб’єкта мати якомога більший при-
буток, невиконання ним процедур експортного кон тролю може 
призвести до значно більших економічних втрат, ніж додаткові 
витрати на такі процедури. Крім того, слід врахувати, що тема 
міжнародних передач ТВП і ТПВ є надзвичайно політизова-
ною, а чисельні скандали у цій сфері є дуже привабливою для 
журналістів темою, тому наслідком нехтування вимог експорт-
ного кон тролю для суб’єктів господарювання можуть бути не 
тільки економічні збитки, але й втрата ринків збуту завдяки по-
гіршенню ділової репутації.
1.2.1.а. Що являє собою законодавство у галузі  

державного експортного кон тролю?
Державний експортний кон троль регулюється законами 

України, указами Президента України, актами Кабінету Міні-
стрів України, а також нормативно-правовими актами міні-
стерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареє-
строваними в Міністерстві юстиції України.

Щодо терміну «державний експортний кон троль» Ви 
можете отримати інформацію у підпункті 1.2.7.ж «Дер-
жавний експортний кон троль» пункту 1.2.7 цієї глави Довід-
ника.

Слід відзначити, що здійснення кон тролю за міжнародними 
передачами ТВП, ТПВ та іншими товарами, які не внесені до 
списків товарів, що підлягають державному експортному кон-
тролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовуєть-
ся процедура державного експортного кон тролю (далі —  між-
народні передачі товарів, що підлягають державному експорт-
ному кон тролю) є надзвичайно складною та відповідальною 
процедурою. Це обумовлено не тільки додатковими вимогами, 
пов’язаними з більш складними, порівняно із звичайними то-
варами, процедурами, але й тим, що відносно таких товарів 
Україна має низку прийнятих міжнародних зобов’язань, суть 
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яких полягає як у введенні додаткових процедур державного 
кон тролю, так і у застосуванні певних обмежень на експорт та-
ких товарів з метою дотримання принципів нерозповсюджен-
ня ЗМЗ та обмеження передач звичайних видів озброєння.

Законодавство в галузі державного експортного кон тролю є 
тільки частиною нормативно-правової бази, що регулює здійс-
нення міжнародних передач товарів, що підлягають держав-
ному експортному кон тролю. Це законодавство включає лише 
умови, за яких можуть здійснюватися або обмежуватися між-
народні передачі зазначених товарів, виходячи з чинників не-
розповсюдження, безпекової та зовнішньої політики. У цьому 
Довіднику ми приділяємо увагу та розглядаємо саме таке зако-
нодавство.

Інші правила чи обмеження щодо міжнародних передач то-
варів, що підлягають державному експортному кон тролю, які 
вводяться з метою збереження громадського порядку, оточую-
чого середовища, інтересів користувачів, захисту культурної 
спадщини тощо, є також надзвичайно важливими, повинні ви-
конуватися суб’єктами господарювання України, але вони не є 
предметом цього довідника.

Приклад Міжнародні передачі ТВП та ТПВ, які можуть 
нанести шкоду навколишньому середовищу, кон-
тролюються з метою захисту цього середовища, 
такий кон троль є частиною національного законо-
давства, що стосується зовнішньоекономічної діяль-
ності, але він не має безпосереднього відношення до 
предмету, який ми називаємо «державний експорт-
ний кон троль».

1.2.1.б. Цілі та об’єкти законодавства в галузі державного 
експортного кон тролю

Підґрунтям експортного кон тролю є національна без пека, 
міжнародні зобов’язання, національні інтереси, нерозповсюд-
ження ЗМЗ та зовнішня політика. Основною метою державного 
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експортного кон тролю є захист національної безпеки Укра-
їни та збереження миру в усьому світі, загрозою для якого є 
 некон трольоване розповсюдження звичайних видів озброєнь, 
ЗМЗ та засобів її доставки.

Центром занепокоєння з точки зору експортного кон тролю 
можуть бути держави, або регіони, що прагнуть отримати ЗМЗ 
та засоби її доставки, а також держави (регіони), в яких мають 
місце збройні конфлікти, внутрішньополітичні громадські про-
тистояння, громадянські війни та так звані «гібридні» війни. 
Особливу актуальність на цей час викликає також зростаюча 
загроза терористичних дій, яку сучасне людство повною мірою 
зрозуміло та відчуло.

Законодавство України в галузі державного експортно-
го кон тролю сформовано у відповідності до прийнятих нею 
міжнародних зобов’язань, визначених у міжнародних угодах, 
домовленостях та уставах міжнародних організацій, членом 
яких є Україна. Важливим підґрунтям виконання міжнародних 
зобов’язань є їх імплементація у національне законодавство 
у вигляді відповідних законодавчих та інших нормативно-пра-
вових актах.
1.2.1.в. Інструменти, що застосовуються для  

досягнення цілей законодавства в галузі  
державного експортного кон тролю

Базовими інструментами державного експортного кон-
тролю є:

•	 дозвільний порядок міжнародних передач товарів, що 
підлягають державному експортному кон тролю (дозвіль-
на система);

•	 визначення списків товарів, міжнародні передачі яких 
підлягають державному експортному кон тролю (списки 
ТВП та ТПВ);

•	 застосування обмежень та заборон у міжнародних пере-
дачах товарів, що підлягають державному експортному 
кон тролю.
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Дозвільна система генерує рішення щодо надання дозвіль-
них документів на міжнародні передачі товарів, що підлягають 
державному експортному кон тролю, а також звичайно ж, рі-
шення щодо відмови у наданні таких документів. Крім цього, 
зазначена система встановлює відповідальність суб’єктів го-
сподарювання за порушення законодавчо встановлених держа-
вою правил поведінки суб’єктів господарювання під час здійс-
нення міжнародних передач таких товарів.

Найпростішим шляхом досягнення мети експортного кон-
тролю є заборона експорту не тільки ЗМЗ, засобів її достав-
ки та звичайних озброєнь, але і заборона експорту пов’язаних 
з ними ТПВ («тотальна» заборона).

Іншим, простішим шляхом досягнення мети експортного 
кон тролю є введення «тотального» дозвільного порядку для 
усіх без винятку товарів.

Проте це крайнощі, а експортний кон троль, насправді, не є 
таким простим.

Під час здійснення заходів експортного кон тролю слід вра-
ховувати низку різнополярних чинників, а саме:

•	 не кожен експорт звичайних озброєнь є прямою загрозою 
безпеці України чи загрозою миру;

•	 «тотальні» заборони, або «тотальний» кон троль призве-
ли б до знищення найбільш технологічних галузей еко-
номіки;

•	 в кінцевому рахунку експорт матеріалів, обладнання, 
а особливо технологій для розроблення або виробництва 
ЗМЗ та звичайних озброєнь може становити значно біль-
шу загрозу, ніж експорт самої зброї.

Приклад Отримуючи технологію для виробництва та 
(або) розроблення озброєнь, держави стають неза-
лежними від постачання (закупівлі) готових видів 
таких озброєнь. Крім цього, такі держави можуть 
стати потенційними експортерами цих озброєнь. 
Це становище практично унеможливлює кон троль 
за його розповсюдженням.
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Проблема кон тролю за розповсюдженням зброї ускладню-
ється ще й тим, що не тільки військове обладнання та техноло-
гії можуть бути застосовані для виробництва зброї. Обладнан-
ня та технології, що використовуються в «цивільних» секторах 
промисловості у деяких випадках є також придатними для ви-
робництва зброї (це так звані «товари подвійного використан-
ня», основною властивістю яких є те, що незважаючи на пер-
шочергове «цивільне» призначення цих товарів, вони можуть 
бути використані у військовій сфері або у військових цілях).

Приклад Частини для цивільного та військового тран-
спортного засобу можуть бути виготовлені на од-
ному й тому ж верстаті. Розроблення біологічної та 
хімічної зброї розпочинається в лабораторії з лабо-
раторним обладнанням, яке також використовуєть-
ся в медицині.

Здійснення «тотального» кон тролю усього експорту, що 
у будь-який спосіб пов’язаний зі зброєю, є невиправданим. 
У цьому випадку більшість «цивільного» експорту може бути 
просто втрачена завдяки введенню «тотального» дозвільного 
порядку.

Законодавство в галузі державного експортного кон тролю 
повинно знайти розумний баланс за експортом товарів: з од-
ного боку, не можна ускладнювати здійснення суто цивільно-
го експорту, з іншого, поставки, що несуть загрозу безпеці та 
миру, повинні бути під кон тролем.

Впроваджені законодавчими та іншими нормативно-право-
вими актами норми не в змозі передбачити кожний окремий ви-
падок, оскільки мають загальні формулювання. У зв’язку з цим 
можуть бути зупинені міжнародні передачі товарів, що підляга-
ють державному експортному кон тролю, які під час індивіду-
ального розгляду виявляться зовсім непроблематичними.

Законодавство в галузі державного експортного кон тролю 
вирішує зазначену вище дилему шляхом:

1) заборони діяльності, що несумісна з цілями експортного 
кон тролю;
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Приклад Стаття 6 Закону України «Про державний кон-
троль за міжнародними передачами товарів вій-
ськового призначення та подвійного використання» 
передбачає заборону діяльності, пов’язаної з між-
народною передачею товарів, у разі, коли є підстави 
вважати, що зазначені товари належать до ЗМЗ 
чи призначені для створення такої зброї, засобів її 
доставки, або їх передача суперечить національним 
інтересам України чи цілям боротьби з тероризмом.

2) застосування дозвільного порядку до міжнародних пере-
дач товарів, що становлять суттєву загрозу миру та безпеці;
Приклад Застосування «тотального» дозвільного порядку 

для міжнародних передач ТВП (Порядок здійснення 
державного кон тролю за міжнародними передачами 
товарів військового призначення, затверджений по-
становою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 
№ 1807).

3) відсутності обмежень для діяльності, що не становить ри-
зику для безпеки та миру.
Приклад У абзаці п’ятому статті 4 Закону України «Про 

державний кон троль за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного вико-
ристання» зазначається, що одним із принципів дер-
жавної політики в галузі державного експортного 
кон тролю є «здійснення експортного кон тролю тільки 
тією мірою, що необхідна для досягнення його цілей».

Вимога щодо «дозвільного порядку» є своєрідним 
«бар’єром» на шляху некон трольованих міжнародних передач 
товарів, що підлягають державному експортному кон тролю. 
Разом з тим державний експортний кон троль не забороняє та 
не обмежує діяльність, яка не становить ризику для безпеки  
та миру.

Вимога щодо дозвільної системи здійснення міжнародних 
передач товарів, що підлягають державному експортному кон-
тролю, призводить до необхідності здійснення уповноваже-
ними державними органами відповідного аналізу конкретної 
міжнародної передачі, метою якого є визначення загроз цілям 
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експортного кон тролю. Це вирішальний критерій. Дозвільний 
документ на таку міжнародну передачу буде надано у випадку, 
якщо такий аналіз не виявив вказаних загроз. В іншому випад-
ку в наданні дозвільного документу буде відмовлено.

Приклад ТВП завжди є предметом дозвільного порядку, 
коли їх міжнародна передача здійснюється до будь-
якої держави, у зв’язку з тим, що вони принципово 
можуть бути фактором загроз безпеці та миру.

При цьому загальний порядок залишається одна-
ковим, незалежно від того, здійснюється поставка 
в африканську державу, де точиться громадянська 
війна, або у державу Європейського Союзу. Різниця 
виявляється лише під час здійснення дозвільних про-
цедур у рамках конкретної міжнародної передачі, за 
результатами яких приймається рішення про надан-
ня дозвільного документу на право її здійснення або 
відмову у наданні такого документу.

Правила Законодавство в галузі державного експортного 
кон тролю впроваджує експортні обмеження, обґрун-
товані безпековою та зовнішньою політикою.

Державний експортний кон троль покликаний за-
безпечити національну безпеку України та міжнарод-
ну безпеку.

Державний експортний кон троль охоплює не тіль-
ки діяльність суб’єктів господарювання, що експор-
тують озброєння та військову техніку, він може 
охоплювати у деяких випадках також і діяльність 
суб’єктів господарювання, що експортують цивільну 
продукцію.

Інструментами експортного кон тролю є заборона 
певних видів діяльності, дозвільний порядок міжна-
родних передач товарів військового призначення та 
товарів подвійного використання, а також заходи 
втручання у міжнародні передачі інших товарів, у ви-
значених законодавством випадках, з метою запобі-
гання розповсюдженню ЗМЗ, засобів її доставки та 
обмежень передач звичайних видів озброєння.
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1.2.2. Завдання системи державного експортного  
кон тролю

Державний експортний кон троль є комплексом заходів 
з кон тролю за міжнародними передачами ТВП, ТПВ та інших 
товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають дер-
жавному експортному кон тролю та щодо яких відповідно до 
законодавства застосовується процедура державного експорт-
ного кон тролю, що здійснюються Держекспорткон тролем та 
іншими державними органами з метою забезпечення захисту 
інтересів національної безпеки та відповідно до міжнародних 
зобов’язань України.

Державна політика України в галузі державного експортно-
го кон тролю формується відповідно до таких основних прин-
ципів:

1) пріоритетність національних інтересів України —  полі-
тичних, економічних та військових, захист яких є необ-
хідним для забезпечення національної безпеки;

2) обов’язковість виконання міжнародних зобов’язань Укра-
їни щодо нерозповсюдження ЗМЗ, засобів її доставки та 
встановлення державного кон тролю за здійсненням між-
народних передач товарів військового призначення і по-
двійного використання, а також забезпечення здійснення 
заходів щодо недопущення використання зазначених то-
варів у терористичних та інших протиправних цілях;

3) законність;
4) здійснення експортного кон тролю тільки тією мірою, що 

необхідна для досягнення його цілей;
5) узгодження процедур і правил державного експортного 

кон тролю з міжнародно-правовими нормами та практи-
кою;

6) забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями та 
іноземними державами в галузі державного експортного 
кон тролю з метою зміцнення міжнародної безпеки і ста-
більності, у тому числі з метою запобігання розповсю-
дженню ЗМЗ та засобів її доставки.
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Система державного експортного кон тролю застосовується 
тільки тією мірою, що необхідна для досягнення його цілей. 
Процедури і правила державного експортного кон тролю, що 
застосовуються Україною, враховують міжнародно-правові 
норми та практику завдяки постійній взаємодії з міжнародни-
ми організаціями та іноземними державами у сфері держав-
ного експортного кон тролю з метою зміцнення міжнародної 
безпеки і стабільності, у тому числі з метою запобігання роз-
повсюдженню ЗМЗ та засобів її доставки.

Виходячи з інтересів національної безпеки та відповідно до 
прийнятих міжнародних зобов’язань, в Україні здійснюється 
посилений кон троль за міжнародними передачами та подаль-
шим використанням товарів, які можуть бути використані для 
створення ЗМЗ (ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологіч-
ної) та токсинної) та ракетних засобів доставки такої зброї.

Встановлення такого кон тролю є одним з важливих елемен-
тів національної політики нерозповсюдження.

Основними завданнями системи експортного кон тролю є 
формування та реалізація державної політики в галузі держав-
ного експортного кон тролю, зокрема щодо забезпечення націо-
нальної безпеки, виконання міжнародних зобов’язань України 
стосовно нерозповсюдження ЗМЗ та засобів її доставки, обме-
ження передач звичайних видів озброєння, а також зміцнення 
міжнародного авторитету України.

Реалізація зазначених завдань здійснюється шляхом:
•	 встановлення державного кон тролю за провадженням ді-

яльності, пов’язаної з міжнародними передачами ТВП, 
ТПВ та інших товарів, які не внесені до списків товарів, 
що підлягають державному експортному кон тролю та 
щодо яких відповідно до законодавства застосовується 
процедура державного експортного кон тролю, а також 
кон тролю за використанням таких товарів згідно із за-
явленими цілями, зокрема недопущення їх застосування 
у терористичних та інших протиправних цілях;

•	 обмеження або заборони діяльності, пов’язаної з між-
народними передачами ТВП, ТПВ та інших товарів, які 
не внесені до списків товарів, що підлягають держав-
ному експортному кон тролю та щодо яких відповідно 
до законодавства застосовується процедура державного 
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експортного кон тролю, якщо це суперечить національ-
ним інтересам України, її міжнародним зобов’язанням, 
завданням боротьби з тероризмом, а також у разі, коли є 
підстави вважати, що зазначені товари належать до ЗМЗ 
чи призначені для створення такої зброї або засобів її до-
ставки.

1.2.3. Правова основа системи державного експортного 
кон тролю
Правову основу державного експортного кон тролю 

становлять Конституція України, міжнародні договори Укра-
їни, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, Закон України «Про державний кон троль за міжна-
родними передачами товарів військового призначення та по-
двійного використання», інші закони України, акти Президен-
та України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правові 
акти міністерств, інших центральних органів виконавчої вла-
ди, зареєстровані в Міністерстві юстиції України.

Структуру правової бази державного експортного кон-
тролю наведено на мал. 1.2-1. 

Законодавча база з питань державного експортного  
кон тролю наведена на офіційному веб-сайті 
Держекспорткон тролю: www.dsecu.gov.ua.

Закон України «Про державний кон троль за міжнародни-
ми передачами товарів військового призначення та подвійно-
го використання» регулює діяльність, пов’язану з державним 
кон тролем за міжнародними передачами ТВП та ТПВ, а та-
кож інших товарів, щодо яких застосовуються процедури дер-
жавного експортного кон тролю відповідно до статті 10 цього  
Закону, з метою захисту національних інтересів України, до-
тримання нею міжнародних зобов’язань щодо нерозповсю-
дження ЗМЗ, засобів її доставки, обмеження передач звичай-
них видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недо-
пущення використання зазначених товарів у терористичних та 
інших протиправних цілях.
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Мал. 1.2-1. Структура правової бази державного  
експортного  кон тролю 
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Як зазначалось вище, правову основу державного експорт-
ного кон тролю становлять також міжнародні договори Укра-
їни, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України. Зазначене положення передбачає обов’язковість ви-
конання міжнародних зобов’язань України і є вимогою щодо 
неухильного виконання і забезпечення зобов’язань, що випли-
вають із укладених і належним чином ратифікованих Україною 
міжнародних договорів у сфері нерозповсюдження та експорт-
ного кон тролю, які становлять невід’ємну частину національ-
ного законодавства України і застосовуються у порядку, перед-
баченому для норм національного законодавства.
1.2.4. Структура системи експортного кон тролю України

Законодавчі основи державної політики в галузі державно-
го експортного кон тролю визначає Верховна Рада України.

Загальне керівництво державною політикою в галузі дер-
жавного експортного кон тролю відповідно до Конституції 
України здійснює Президент України.

Рада національної безпеки і оборони України координує 
діяльність та здійснює кон троль за діями органів виконавчої 
влади в галузі державного експортного кон тролю. З метою 
вирішення зазначених функцій при Раді національної безпе-
ки і оборони України створена Міжвідомча комісія з політи-
ки військово-технічного співробітництва та експортного кон-
тролю (Указ Президента України від 05.03.2007 № 180 «Про 
Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співро-
бітництва та експортного кон тролю»).

Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення держав-
ної політики в галузі державного експортного кон тролю.

Формування та реалізацію державної політики в галузі 
експортного кон тролю забезпечують: Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі України (далі —  Мінекономрозвит-
ку), Державна служба експортного кон тролю України (далі —   
Держекспорткон троль), а також міністерства, інші центральні 
органи виконавчої влади, уповноважені згідно із законодав-
ством здійснювати заходи в галузі державного експортного 
кон тролю. Крім Держекспорткон тролю до числа таких органів 
відносяться: Міністерство закордонних справ України (далі —  
МЗС), Міністерство оборони України (далі  —Міноборони), 
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Міністерство енергетики та вугільної промисловості Украї-
ни (далі —  Міненерговугілля), Міністерство фінансів України 
(далі —  Мінфін), Державне космічне агентство України (далі —  
ДКА), Державна фіскальна служба України (далі —  ДФС), Дер-
жавна інспекція ядерного регулювання України (далі —  Дер-
жатомрегулювання), Служба безпеки України (далі —  СБУ), 
Служба зовнішньої розвідки України (далі —  СЗРУ) та інші 
державні органи.

Зазначені органи виконавчої влади можуть також залучати 
до участі у здійсненні заходів державного експортного кон-
тролю інші центральні органи виконавчої влади, представни-
цтва України за кордоном та юридичних осіб, діяльність яких 
безпосередньо не пов’язана з експортним кон тролем, за зго-
дою їх керівників.

Держекспорткон троль безпосередньо або за поданням інших 
центральних органів виконавчої влади обмежує або забороняє 
провадження діяльності, пов’язаної з міжнародною передачею 
товарів, у разі, коли така діяльність суперечить національним ін-
тересам України, її міжнародним зобов’язанням, цілям бороть-
би з тероризмом, а також у разі, коли є підстави вважати, що 
зазначені товари належать до ЗМЗ чи призначені для створення 
такої зброї чи засобів її доставки або за відсутності належних 
гарантій (зобов’язань) щодо кінцевого використання товарів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159 
затверджено Положення про Державну службу експортного  
кон тролю України, яким встановлено його основні завдання.

Згідно з цим Положенням Держекспорткон троль є «цен-
тральним органом виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів України че-
рез Міністра економічного розвитку і торгівлі і який реалізує  
державну політику у сфері державного експортного кон-
тролю» (пункт 1 Положення).

Держекспорткон троль забезпечує реалізацію державної по-
літики у сфері експортного кон тролю та подає у встановленому 
порядку пропозиції щодо її формування, здійснює управління 
у зазначеній сфері, а також міжгалузеву координацію та регу-



67

лювання з питань, що належать до його компетенції, узагаль-
нює практику застосування законодавства із зазначених питань.

До основних завдань Держекспорткон тролю віднесено:
1) реалізація державної політики у сфері державного кон-

тролю за міжнародними передачами товарів військового 
призначення, подвійного використання та інших товарів, 
щодо яких відповідно до Закону України «Про державний 
кон троль за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання» можуть застосо-
вуватися процедури державного експортного кон тролю;

2) забезпечення захисту національних інтересів та зміцнен-
ня міжнародного авторитету України під час здійснен-
ня державного кон тролю за міжнародними передачами 
товарів шляхом забезпечення виконання міжнародних 
зобов’язань України, пов’язаних з нерозповсюдженням 
ЗМЗ, засобів її доставки та обмеженням передач звичай-
них видів озброєння для недопущення їх застосування 
у терористичних та інших протиправних цілях;

3) надання у передбачених законом випадках адміністратив-
них послуг у сфері державного експортного кон тролю.

Основною ланкою системи експортного кон тролю підпри-
ємств, установ та організацій є системи внутрішньофірмового 
експортного кон тролю та відповідні підрозділи експортного 
кон тролю або визначені керівництвом посадові особи підпри-
ємств. Зазначені підрозділи або посадові особи забезпечують 
дотримання вимог законодавства в галузі державного експорт-
ного кон тролю на усіх етапах здійснення міжнародних передач 
товарів, що підлягають державному експортному кон тролю.

Більш докладну інформацію щодо систем внутрішньо-
фірмового експортного кон тролю суб’єктів господарюван-
ня Ви отримаєте у розділі III цього Довідника.

Структура системи експортного кон тролю України наведена 
на мал. 1.2-2.
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Мал. 1.2-2.   Структура  системи  експортного   
кон тролю  України
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1.2.5. Основні процедури державного експортного  
кон тролю

Як зазначалось вище базовими інструментами державного 
експортного кон тролю є:

•	 дозвільний порядок міжнародних передач товарів, що під-
лягають державному експортному кон тролю (дозвільна си-
стема);

•	 визначення списків товарів, міжнародні передачі яких під-
лягають державному експортному кон тролю (списки ТВП 
та ТПВ);

•	 застосування обмежень та заборон у міжнародних переда-
чах товарів, що підлягають державному експортному кон-
тролю.

У свою чергу процедури застосування державного експортно-
го кон тролю передбачають:

1) складання списків товарів, що підлягають державному 
експортному кон тролю, за відповідними групами таких товарів;

2) встановлення відповідних порядків здійснення держав-
ного кон тролю за міжнародними передачами товарів, що підля-
гають державному експортному кон тролю, залежно від конкрет-
них груп таких товарів;

3) ідентифікацію та класифікацію товарів, що передбачає вста-
новлення відповідності конкретних товарів, які є об’єктами міжна-
родних передач, найменуванню та опису товарів, внесених до спис-
ків товарів, що підлягають державному експортному кон тролю;

4) реєстрацію у Держекспорткон тролі суб’єктів господарю-
вання України, які мають намір здійснювати міжнародні переда-
чі ТВП та ТПВ у якості суб’єктів здійснення міжнародних пере-
дач товарів (за підсумками попередньої експертизи товарів та їх 
ідентифікації);

5) надання суб’єктам господарювання повноважень на пра-
во здійснення експорту, імпорту ТВП та товарів, які містять відо-
мості, що становлять державну таємницю;

6) здійснення експертиз та вирішення питань щодо можли-
вості надання суб’єктам дозволів, висновків, міжнародних ім-
портних сертифікатів або надання суб’єктам відповідних повно-
важень на право здійснення експорту, імпорту ТВП чи право 
здійснювати експертизу щодо ідентифікації товарів;



70

7) надання висновків щодо можливості проведення перего-
ворів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних догово-
рів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки 
яких до відповідної іноземної держави встановлено, виходячи 
з міжнародних зобов’язань України, ембарго;

8) здійснення митного кон тролю і митного оформлення то-
варів відповідно до митного законодавства України;

9) здійснення кон тролю за кінцевим використанням това-
рів споживачами і у разі потреби проведення перевірок на міс-
цях заявленого використання або перебування цих товарів;

10) надання суб’єктами здійснення міжнародних передач то-
варів письмових звітів про фактично здійснені експорт та ім-
порт товарів та про використання цих товарів у заявлених цілях;

11) відповідальність за порушення встановленого порядку 
здійснення міжнародних передач товарів.

Залежно від класів товарів, міжнародні передачі яких плану-
ється здійснювати, а саме ТВП чи ТПВ, застосовуються проце-
дури державного експортного кон тролю, що відповідають кон-
кретному класу товарів та групам товарів в межах цих класів.

Більш докладну інформацію щодо класів та груп то-
варів Ви отримаєте у пункті 1.2.8 глави 1.2 цього розділу  
Довідника.

Так, право здійснення міжнародних передач ТВП, відповід-
но до національного законодавства, мають лише суб’єкти, які 
у встановленому порядку отримали на це відповідні повнова-
ження. У той же час, здійснення міжнародних передач ТПВ не 
потребує «спеціальних» повноважень, проте залежно від груп 
товарів, які віднесено до конкретних міжнародних режимів 
експортного кон тролю, до процедури державного експортного 
кон тролю таких товарів застосовуються режимні особливості 
(особливості з точки зору відповідного міжнародного режиму 
експортного кон тролю, наприклад перевірка в базах даних щодо 
відмов у здійсненні ідентичних по суті передачах товарів).

Основні процедури здійснення державного експортного  
кон тролю відносно ТВП наведено на мал. 1.2-3, а процедури 
здійснення державного експортного кон тролю відносно ТПВ 
наведено на мал. 1.2-4. 
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Мал. 1.2-3.  Основні процедури державного експортного кон тролю 
відносно експорту товарів військового призначення
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Мал. 1.2-4.  Основні процедури державного експортного кон тролю 
відносно експорту товарів подвійного використання
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1.2.6. Суб’єкти господарювання та державний  
експортний кон троль

1.2.6.а. Відповідальне ставлення суб’єктів господарювання 
до цілей експортного кон тролю

Експортний кон троль повинен бути пріоритетним питан-
ням у суб’єктів господарювання, для чого безумовно є серйозні  
підстави.

Проте на практиці сфера експортного кон тролю більшістю 
«недалекоглядних» суб’єктів господарювання сприймається як 
бюрократична перепона, що впливає на фактор вартості та при-
зводить до зниження конкурентоспроможності. Дехто не може 
збагнути, що їх цивільним або подвійним продуктом можна 
«зловживати» у військових або терористичних цілях. Така точка 
зору є обмеженою та небезпечною.

Необхідно розуміти:
•	 експортний кон троль є необхідним для суб’єкта господа-

рювання, тому що захищає його від санкцій та дає змогу 
зберегти свій позитивний імідж;

•	 цивільні товари та ТПВ також можуть бути використані 
у військових цілях;

•	 скандали, пов’язані з експортом критичних з точки зору 
експортного кон тролю товарів, є привабливою темою для 
засобів масової інформації, ретельно відслідковуються як 
в Україні, так і за кордоном та можуть бути загрозою не тіль-
ки для позитивного іміджу суб’єкта господарювання, але 
і взагалі для його існування; підривають імідж держави як 
надійного партнера у військово-технічному співробітництві; 
примушують уповноважені державні органи посилювати 
кон троль за будь якою активністю суб’єкта господарювання.

Якщо суб’єкт господарювання підозрюється у здійсненні не-
законного експорту, то по відношенню до такого суб’єкта здійс-
нюватиметься посилений кон троль з боку державних органів 
експортного кон тролю та правоохоронних органів.

Суб’єкти господарювання повинні сприймати державний екс-
портний кон троль як необхідний засіб забезпечення безпеки дер-
жави та збереження миру. Функціонуюча система експортного 
кон тролю надає підґрунтя для впевненого існування українських 
експортерів на зовнішніх ринках.
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Приклад Поставка деяких механізмів для ракетної програ-
ми країни «Х» принесла короткотерміновий прибу-
ток для одного суб’єкта господарювання.

Разом з цим суб’єктом господарювання вся екс-
портна складова промисловості держави отрима-
ла негативний міжнародний імідж і в майбутньому 
буде мати значно більші втрати на зовнішньоеконо-
мічних ринках, ніж прибуток такого суб’єкта госпо-
дарювання.

Прак-
тична
порада

Керівництво суб’єкта господарювання повинно 
чітко розуміти та вміти довести до персоналу ідею 
дотримання правил експортного кон тролю як пози-
тивної, довгострокової інвестиції.

Правила 1. Експортний кон троль  —   це сфера менедж-
менту і менеджмент повинен діяти у відпо-
відності до рольової моделі.

2. Суб’єкти господарювання повинні сприйняти 
експортний кон троль як неминучий.

3. Експортний кон троль сприяє збереженню 
ринків збуту та повинен сприйматися як 
довгострокове інвестування.

1.2.6.б. Вплив законодавства в галузі державного  
експортного кон тролю на діяльність суб’єктів  
господарювання

Виходячи з того, що експортний кон троль для суб’єкта госпо-
дарювання є «неминучим», важливим завданням його практич-
ної імплементації в своїй діяльності є виявлення відповідних ри-
зиків та вирішення комплексу питань, пов’язаних з впроваджен-
ням відповідального підходу до здійснення міжнародних передач 
товарів, що підлягають державному експортному кон тролю, ви-
ходячи з вимог законодавства в галузі державного експортного 
кон тролю.
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Перелік деяких перевірочних заходів для виявлення  
ризиків, пов’язаних із застосуванням процедур  

державного експортного кон тролю:
1) визначте існуючі заборони або обмеження, які пов’язані 

із досягненням цілей державного експортного кон тролю;
2) заборони (обмеження) та вимоги (критерії) забезпечення 

виконання дозвільних процедур у галузі державного експортно-
го кон тролю повинні бути чітко визначені ще до підписання зов-
нішньоекономічного договору (контракту) на експорт товару та 
планування його виробництва (комерційний ризик);

3) недотримання законодавчих вимог та правил державного 
експортного кон тролю тягне за собою застосування санкцій та 
накладення штрафів на суб’єкта господарювання (ризик санкцій 
та покарань);

4) співробітники, які під час виконання своїх посадових 
обов’язків нехтують виконанням вимог та правил, встановлених 
законодавством у галузі державного експортного кон тролю, мо-
жуть бути притягнуті до кримінальної та (або) адміністративної 
відповідальності (із відповідними наслідками). Разом з цим, вони 
можуть втратити роботу та отримати перспективу труднощів по-
дальшого працевлаштування (ризик втрати роботи);

5) до «ненадійних» суб’єктів господарювання не застосову-
ються спрощені процедури дозвільного характеру в галузі дер-
жавного експортного кон тролю, які передбачені законодавством. 
Крім цього, можуть бути скасовані раніше отримані ними відпо-
відні привілеї (наприклад, відповідні повноваження на експорт, 
імпорт ТВП), або скасована чи призупинена дія раніше наданих 
дозвільних документів.

Зверніть 
увагу

Суб’єкт господарювання, який вже виготовив 
продукцію та занадто пізно збагнув, що для експор-
ту цієї продукції передбачено отримання дозвільних 
документів у галузі державного експортного кон-
тролю, перспектива отримання яких є доволі ту-
манною, крім відповідного збитку може отримати 
й штрафні санкції за укладеним зовнішньоекономіч-
ним договором (контрактом).
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Посадові особи суб’єкта господарювання, які не 
дивлячись на встановлені заборони або обмеження 
(в порушення законодавства в галузі державного  
експортного кон тролю) здійснюють поставку това-
рів, отримують певні строки за ґратами та (або) 
втрачають свою роботу. 

Суб’єкт господарювання —  «порушник», як пра-
вило, буде мати певні складнощі з наступним отри-
манням дозвільних документів у галузі державного 
експортного кон тролю на право здійснення міжна-
родних передач товарів.

Перелік деяких перевірочних заходів для вирішення 
проблем, пов’язаних з застосуванням процедур  

державного експортного кон тролю:
1) щоб виявити ризики, які пов’язані із забезпеченням ви-

конання правил експортного кон тролю, здобудьте хоча б базові 
знання у цій галузі;

2) організуйте у себе систему внутрішньофірмового екс-
портного кон тролю;

3) призначте на посади в системі менеджменту та експорт-
ного кон тролю тільки надійних співробітників;

4) беріть до уваги питання безпеки під час здійснення про-
цедур та запитуйте у Держекспорткон тролю у разі виникнення 
сумнівів.

Більш докладну інформацію щодо систем внутрішньо-
фірмового експортного кон тролю суб’єктів господарюван-
ня Ви отримаєте у розділі III цього Довідника.

1.2.6.в. Обізнаність суб’єктів господарювання про з 
аконодавство в галузі державного експортного 
кон тролю

Кожен суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати 
міжнародні передачі товарів, що підлягають державному екс-
портному кон тролю, повинен знати:

1) законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань 
державного експортного кон тролю;

2) де можна знайти законодавчі та інші нормативно-право-
ві акти з питань державного експортного кон тролю;
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3) де отримати та як вчасно бути поінформованим про по-
точні зміни і доповнення до законодавчих та інших норматив-
но-правових актів з питань державного експортного кон тролю.
Перелік перевірочних заходів з питань законодавства  

в галузі державного експортного кон тролю
Законодавчий або

інший нормативно-право-
вий акт

Чому суб’єкти господарю-
вання повинні знати ці до-

кументи
Нормативні акти, пов’язані 
з ембарго.

Містять заборони на різнома-
нітні види діяльності.

Закон України «Про держав-
ний кон троль за міжнародними 
передачами товарів військово-
го призначення та подвійного 
використання».

Визначення термінології та 
процедур державного експорт-
ного кон тролю.
Визначення переліку порушень 
законодавства в галузі держав-
ного експортного кон тролю та 
відповідальності юридичних 
осіб за такі порушення.

Порядок державного кон тролю 
за міжнародними передачами 
товарів подвійного викори-
стання.

Обов’язкове отримання доз-
вільних документів на експорт 
та тимчасове вивезення това-
рів.
Вибіркове за визначеними 
категоріями отримання доз-
вільних документів на імпорт, 
тимчасове ввезення та транзит 
товарів.

Порядок державного кон тролю 
за міжнародними передачами 
товарів військового призначен-
ня.

Обов’язкове отримання доз-
вільних документів на здійс-
нення міжнародних передач 
товарів.

Порядок державного кон тролю 
за проведенням переговорів, 
пов’язаних з укладанням зов-
нішньоекономічних договорів 
(контрактів).

Вибіркове отримання дозвіль-
них документів на право прове-
дення переговорів, пов’язаних 
з укладанням зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) 
на експорт товарів.
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Нормативно-правові акти, 
пов’язані з ембарго.

Містять заборони на здійснен-
ня експорту та імпорту товарів 
до/з «проблемних» держав.

Положення про порядок надан-
ня суб’єктам зовнішньоеконо-
мічної діяльності повноважень 
на право здійснення експорту, 
імпорту товарів військового 
призначення та товарів, які 
містять відомості, що станов-
лять державну таємницю.

Встановлення державної мо-
нополії на експорт, імпорт то-
варів військового призначення 
та товарів, які містять відомо-
сті, що становлять державну 
таємницю.
Надання актом Кабінету Мі-
ністрів України повноважень 
суб’єктам господарювання на 
право здійснення експорту, ім-
порту товарів військового при-
значення та товарів, які містять 
відомості, що становлять дер-
жавну таємницю.
Права та обов’язки суб’єктів, 
яким надані повноваження.

Положення про порядок на-
дання гарантій та здійснення 
державного кон тролю за вико-
нанням зобов’язань щодо вико-
ристання у заявлених цілях то-
варів, які підлягають держав-
ному експортному кон тролю.

Визначає:
•	 порядок надання державних 

гарантій і гарантій україн-
ських кінцевих споживачів 
щодо використання у заяв-
лених цілях імпортованих 
в Україну товарів;

•	 порядок здійснення держав-
ного кон тролю за виконан-
ням цих гарантій;

•	 порядок кон тролю за ви-
конанням іноземними кін-
цевими споживачами своїх 
гарантій щодо використан-
ня у заявлених цілях това-
рів, імпортованих ними з  
України.
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Списки товарів, що підлягають 
державному експортному кон-
тролю.

Список товарів військового 
призначення та списки товарів 
подвійного використання, що 
підлягають державному екс-
портному кон тролю.

Положення про порядок про-
ведення експертизи в галу-
зі державного експортного  
кон тролю.

Визначає:
•	 порядок проведення експер-

тиз у галузі державного екс-
портного кон тролю віднос-
но товарів, які є предметом 
експортного кон тролю;

•	 порядок проведення екс-
пертиз у галузі державного 
експортного кон тролю від-
носно суб’єктів, які мають 
намір здійснювати міжна-
родні передачі товарів, що 
підлягають державному екс-
портному кон тролю;

•	 порядок та умови проведен-
ня усіх видів експертиз у га-
лузі державного експортно-
го кон тролю.

Порядок державної атестації 
систем внутрішньофірмового 
експортного кон тролю, створе-
ної суб’єктом здійснення між-
народних передач товарів.

Визначає процедуру проведен-
ня державної атестації систе-
ми внутрішньофірмового екс-
портного кон тролю, створеної 
суб’єктом здійснення міжна-
родних передач товарів.

Законодавчі та інші нормативно-правові акти в галузі дер-
жавного експортного кон тролю Ви можете знайти на офіцій-
ному веб-сайті Держекспорткон тролю (www.dsecu.gov.ua), 
а суміжних галузях —  на відповідних офіційних веб-сайтах 
центральних органів виконавчої влади чи інших державних 
органів, а також на веб-сайтах Верховної Ради України та Ка-
бінету Міністрів України.
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Звісно не достатньо переглянути ці документи тільки один 
раз. На практиці, експортний кон троль ускладнюється тим, що 
до законодавства в цій галузі досить часто вносяться зміни та 
доповнення, обумовлені міжнародними зобов’язаннями Украї-
ни. Цих законодавчих поправок теж необхідно дотримуватись.

Приклад Списки товарів, що підлягають державному екс-
портному кон тролю, мають зазнавати змін не менш, 
як відповідно до рекомендацій міжнародних режимів 
експортного кон тролю (звичайно щорічно). Якщо 
суб’єкт господарювання працює зі списком п’яти-
річної давності (таке трапляється час від часу), то 
зрозуміло, що це не є доказом відповідального став-
лення суб’єкта господарювання до експортного кон-
тролю.

Правила 1. Суб’єкт господарювання повинен визначитись, 
які саме законодавчі та нормативно-правові 
акти відповідають профілю його діяльності.

2. Зазначені законодавчі та нормативно-правові 
акти повинні бути доступні для персоналу 
суб’єкта господарювання.

3. Зміни до цих актів повинні постійно 
відслідковуватись.

1.2.7. Базова термінологія державного експортного  
кон тролю

Базова термінологія —  це путівник, який допомагає орієн-
туватись у законодавстві з питань експортного кон тролю. Без 
цього путівника суб’єкти господарювання не в змозі виявити 
ризики та прийняти відповідні рішення.

Передбачається, що цей путівник допоможе розпізнавати 
обставини, які можуть бути предметом заборони або щодо 
яких може бути запроваджена вимога дозвільного порядку. 
Знання базової термінології допоможе перекладати проблему 
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на мову юристів у галузі державного експортного кон тролю та 
знаходити необхідні інструкції значно скоріше.

З метою створення однозначного розуміння термінів, що 
застосовуються у галузі державного експортного кон тролю, 
у статті 1 Закону України «Про державний кон троль за між-
народними передачами товарів військового призначення та 
подвійного використання» (далі —  Закон) введено відповідну 
базову термінологію. Керуючись нормами цього Закону, нижче 
наводяться деякі роз’яснення стосовно змістового наповнення 
термінів.

1.2.7.а. Міжнародні передачі товарів
Термін «міжнародні передачі товарів» означає експорт, ім-

порт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі Укра-
їни або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів 
територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що 
здійснюються за межами України.

Цей термін вживається як узагальнююче значення для всіх 
форм передач ТВП, ТПВ та інших товарів, до яких у визна-
чених статтею 10 Закону випадках застосовуються проце-
дури державного експортного кон тролю. Цей термін також 
охоплює і передачі управління чи володіння товаром, а також 
передачі майнових прав на товар.

Специфікою регламентації даного терміну є те, що у його 
змісті вживаються й інші терміни, які в подальшому знахо-
дять свою регламентацію в рамках зазначеного Закону, а саме: 
експорт, імпорт, реекспорт, транзит, тимчасове вивезення або 
ввезення товарів, товари, суб’єкт здійснення міжнародних пе-
редач товарів.

За змістом до поняття міжнародні передачі товарів відно-
сяться будь-які дії, що пов’язані з експортом, імпортом, реекс-
портом, транзитом товарів, тимчасовим вивезенням чи вве-
зенням товарів, за умови, що вони відбуваються за межами 
території України (тобто поза межами кордону України та поза 
межами об’єктів, що відносяться до території України).
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Експорт
Термін «експорт» означає продаж або передачу на інших 

законних підставах товарів іноземним суб’єктам господарської 
та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів 
за межі митного кордону України, включаючи реекспорт това-
рів, у тому числі:

•	 продаж або передачу товарів в Україні посольству чи 
представнику будь-якої юридичної особи іноземної дер-
жави, іноземцю чи особі без громадянства;

•	 продаж або передачу в Україні чи за її межами права 
управління (кон тролю) товарами відповідно юридичній 
особі іноземної держави чи її представнику, іноземцю чи 
особі без громадянства, у тому числі через засоби зв`яз-
ку;

•	 розкриття технології іноземцю чи особі без громадян-
ства;

•	 фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх 
передачі або переміщення за межі України.
За власним змістовим навантаженням поняття експорту 

регламентується:
•	 з одного боку, як продаж товарів, тобто операції, що здій-

снюються згідно з договорами купівлі-продажу, які пе-
редбачають передачу прав власності на ці товари за плату 
або компенсацію;

•	 з іншого боку, як передача на інших законних підставах 
товарів, тобто фактичний перехід майнових прав на ці 
товари до інших осіб на підставах, що не заборонені чин-
ним законодавством України.

Специфікою експорту товарів, що охоплює Закон, є те, що 
отримувачем цих товарів за результатами продажу чи переда-
чі на законних підставах є іноземний суб’єкт господарської чи 
іншої діяльності незалежно від перетину цими товарами меж 
митного кордону України.

Під митним кордоном України мається на увазі межі мит-
ної території України, що збігаються із державним кордоном 
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України, крім меж штучних островів, установок і споруд, ство-
рених у виключній (морській) економічній зоні України, на які 
поширюється виключна юрисдикція України і де межі терито-
рії зазначених островів, установок і споруд становлять митний 
кордон України (стаття 10 Митного кодексу України).

Термін «експорт» за власною структурною побудовою має 
складний характер. Цей термін додатково поділений на части-
ни, які мають конкретизоване значення відносно змісту термі-
на «експорт», а саме, до поняття «експорт» додатково відно-
ситься:

1) «продаж або передача товарів в Україні посольству чи 
представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, 
іноземцю чи особі без громадянства», в якій конкретизується 
місце передачі товарів України та встановлюється статус отри-
мувачів таких товарів внаслідок здійснення операцій з їх про-
дажу чи передачі. До них відносяться:

•	 посольство —  постійний закордонний державний орган 
зовнішніх відносин, що очолюється послом, зареєстрова-
ний на території України в органах МЗС України та вико-
нує функції представництва та захисту інтересів акреди-
тованої держави на території України;

•	 представник юридичної особи іноземної держави —  це 
особа, яка відповідно до доручення іноземної юридичної 
особи виконує окремі функції в рамках загальної госпо-
дарювання юридичної особи іноземної держави;

•	 іноземці —  особи, які не перебувають у громадянстві 
України і є громадянами (підданими) іншої держави або 
держав;

•	 особи без громадянства —  особи, яких жодна держава 
відповідно до свого законодавства не вважає своїми гро-
мадянами;

2) «продаж або передача в Україні чи за її межами права 
управління (кон тролю) товарами відповідно юридичній особі 
іноземної держави чи її представнику, іноземцю чи особі без 
громадянства, у тому числі через засоби зв’язку». До понят-
тя експорту товарів віднесено також і передачу прав управ-
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ління (кон тролю), у тому числі передачу майнових прав щодо 
володіння товарами незалежно від місця передачі (на терито-
рії України чи за її межами). Під передачею прав управління  
(кон тролю) розуміється фактична передача правомочностей, 
що пов’язані із використанням або здійсненням нагляду за ви-
користанням товарів, іноземному суб’єкту.

Продаж чи передача товарів може проводитись і за допо-
могою засобів телекомунікацій. Під телекомунікаціями розумі-
ється передавання, випромінювання та/або приймання знаків, 
сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідо-
млень будь-якого роду по радіо, проводам, оптичних або інших 
електромагнітних системах. Засоби телекомунікацій мають 
лише допоміжне технічне значення відносно процесу пере да чі 
товарів;

3) «розкриття технології іноземцю чи особі без громадян-
ства».

Під поняттям «технологія» мається на увазі спеціальна ін-
формація в будь-якій формі (за винятком загальнодоступної 
інформації), необхідна для розроблення, виробництва або ви-
користання виробів чи надання відповідних послуг. Ця інфор-
мація може надаватися у формі технічних даних або технічної 
допомоги:

•	 технічні дані —  проекти, плани, креслення, схеми, діагра-
ми, моделі, формули, специфікації, програмне забезпе-
чення, посібники та інструкції, розміщені на папері або 
інших, у тому числі й електронних, носіях інформації;

•	 технічна допомога —  проведення інструктажів, надання 
консультацій, здійснення заходів з метою підвищення 
кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів 
роботи.

Розкриття технології —  передача в Україні чи за її межами 
у будь-якій формі (будь-яким засобом) технології іноземному 
суб’єкту господарської або іншої діяльності, іноземцю чи осо-
бі без громадянства.

Технічні дані можуть передаватися як на відповідних ма-
теріальних носіях інформації (папір, гнучкий диск, оптичний 
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диск, магнітна стрічка тощо), тобто матеріальними засобами, 
так і нематеріальними засобами (телефон, факс, електронна 
пошта, сервери, локальні мережі, Інтернет тощо).

Технічна допомога звичайно передається нематеріальними 
засобами (включаючи усну передачу, візуальне і мовне навчан-
ня під час проведення інструктажів, конференцій, зустрічей, 
дискусій, наукових обмінів, консультацій, візуальних інспек-
цій, демонстрацій, лекцій, семінарів тощо).

Іноземець відповідно до Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства» —  особа, яка не пе-
ребуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) 
іншої держави або держав.

Особа без громадянства відповідно до Закону України «Про 
громадянство України» —  особа, яку жодна держава відповід-
но до свого законодавства не вважає своїм громадянином;

4) «фактичне відвантаження товарів з метою подальшої 
їх передачі або переміщення за межі України».

Відвантаження товарів (у тому числі послуг) —  це фактич-
не виконання робіт з їх виготовлення (підготовлення) для екс-
порту та оформлення відповідних документів з передачі або 
транспортування цих товарів. Фактичне відвантаження това-
рів, передбачених для експорту за відповідним відкритим або 
генеральним дозволом, суб’єкт повинен здійснювати лише 
після отримання оригіналів документів про зобов’язання та 
гарантії іноземного суб’єкта —  кінцевого споживача стосовно 
імпортованих товарів та копію зовнішньоекономічного дого-
вору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів, а також 
копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є 
підприємство-посередник.

Переміщення через митний кордон України —  ввезення 
громадянами на митну територію України, вивезення гро-
мадянами з цієї території або транзит через територію Укра-
їни громадянами предметів (Закон України «Про порядок 
ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й  
оподаткування особистих речей, товарів та транспортних  
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засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну 
територію України»).

Межа України —  межа митного кордону, тому фактичне від-
вантаження товарів з метою подальшої їх передачі або пере-
міщення за межі України є одним з видів здійснення експорту. 
Особливістю даного виду є те, що відвантаження може здійс-
нюватися суб’єктом, що отримав у встановленому порядку доз-
віл на здійснення експорту відповідного виду товару. Іншою 
особливістю можна вважати мету такого відвантаження, яка 
полягає у чіткому розумінні суб’єкта передачі, що відвантаже-
ний товар буде переданий (переміщений) за межі України. Слід 
взяти до уваги, що товаром у даному випадку може бути як річ 
матеріального світу, так і технологія, яка за формою передачі 
може бути як матеріальною, так і нематеріальною. Тому систе-
ма експортного кон тролю стоїть перед серйозною проблемою. 
Інтеграція людей, ринків, ідей, інакше кажучи, глобалізація, 
ускладнює функціонування експортного кон тролю. Збері-
гання і передача технічної інформації електронними мережа-
ми стрімко замінює традиційні методи. Глобальна інтеграція 
робить обмін товарами, інформацією і технологіями шляхом 
передачі електронними мережами більш простим і найбільш 
зручним засобом передачі. У той же час кон тролювати переда-
чі електронними мережами все складніше. Зростання вироб-
ництва різних дешевих комп’ютерів збільшує потенціальний 
потік нематеріальних передач.

Реекспорт
Термін «реекспорт» означає продаж або передачу на інших 

законних підставах іноземним суб’єктам господарської або ін-
шої діяльності з вивезенням або без вивезення за межі України 
товарів, раніше імпортованих в Україну.

У поняття «реекспорт» законодавцем вкладено ті ж самі дії 
з продажу або передачі товарів на інших законних підставах 
іноземним суб’єктам господарської та іншої діяльності, як 
і при експорті. Суттєвою умовою реекспорту є об’єкт цих опе-
рацій, а саме товари, що раніше були імпортовані в Україну. 
Тим самим встановлюється часовий критерій, що застосову-



87

ється до цих операцій, та критерій статусу імпортованості то-
варів (факт попереднього ввезення та оформлення на території 
України).

Специфікою реекспорту товарів є те, що отримувачем цих 
товарів за результатами продажу чи передачі на законних під-
ставах є іноземний суб’єкт господарської чи іншої діяльності 
незалежно від перетину цими товарами меж митного кордону 
України.

Імпорт
Термін «імпорт» означає купівлю або отримання на інших 

законних підставах від іноземних суб’єктів господарської та 
іншої діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих то-
варів в Україну, включаючи їх купівлю для власного споживан-
ня філіями та представництвами установ і організацій України, 
що знаходяться за її межами, а також дипломатичними пред-
ставництвами та консульськими установами України за кордо-
ном.

Поняття «імпорт» за власним змістовим навантаженням 
регламентується:

•	 з одного боку, як купівля товарів, тобто будь-які операції, 
що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, 
які передбачають отримання прав власності на такі това-
ри за плату або компенсацію;

•	 з іншого боку, як отримання на інших законних підста-
вах товарів, тобто фактичний перехід майнових прав на 
ці товари до вітчизняних суб’єктів на підставах, що не 
заборонені чинним законодавством України.

Специфікою імпорту товарів є те, що отримувачем цих това-
рів за результатами купівлі чи передачі на законних підставах 
є вітчизняний суб’єкт господарювання незалежно від перетину 
цими товарами меж митного кордону України.

До змісту поняття «імпорт» законодавцем відноситься і ку-
півля товарів для власного споживання філіями та представ-
ництвами установ і організацій України, що знаходяться за її 
межами, а також дипломатичними представництвами та кон-
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сульськими установами України за кордоном. Тим самим до  
поняття «імпорт» закладена умова цілеспрямованості купівлі 
товарів (для власного споживання) та встановлено чіткий пере-
лік суб’єктів, що відповідно до поняття «імпорт» є покупцями, 
за умови, що вони знаходяться за межами України:

•	 філії та представництва установ і організацій України, 
тобто відокремлені підрозділи вітчизняних юридичних 
осіб, що знаходяться за межами України та входять до 
складу цих осіб. На них покладені окремі господарські 
функції в рамках діяльності всієї установи чи організації;

•	 дипломатичне представництво України за кордоном —  це 
постійний закордонний орган зовнішніх відносин Украї-
ни, очолюваний дипломатичним представником;

•	 консульська установа України за кордоном —  це постійно 
діючий орган зовнішніх відносин України, розміщений 
на території іноземної держави згідно з міжнародними 
угодами, що виконує консульські функції щодо захисту 
інтересів своєї держави, її громадян та юридичних осіб 
в межах консульських округів.
Транзит

Термін «транзит» означає перевезення товарів з однієї до 
іншої іноземної держави територією України між двома пунк-
тами або в межах одного пункту пропуску через державний 
кордон України, за винятком випадків, коли право власності чи 
право володіння та користування товаром у разі такого переве-
зення на території України в установленому порядку перехо-
дить від однієї до іншої особи.

За своєю суттю транзит —  це форма перевезення товарів, 
що полягає у фізичному переміщенні товарів у просторі, неза-
лежно від способів і технічного устаткування для їх перевезен-
ня. Транзит товарів відбувається з території однієї іноземної 
держави на територію іншої іноземної держави, маршрут руху 
якого проходить через територію України, в результаті чого пе-
ретинається державний кордон України лише через один або 
два пункти пропуску.
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Відповідно до статті 1 Закону України «Про державний 
кордон України» державний кордон України —  це лінія і вер-
тикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визнача-
ють межі території України —  суші, вод, надр, повітряного 
простору.

Пункт пропуску —  це офіційний орган державної влади, що 
здійснює оформлення та кон троль за перетинанням товарами 
державного кордону України.

Винятком із загального положення про транзит є перехід від 
однієї особи до іншої в установленому порядку права власно-
сті чи права володіння та користування товаром у разі такого 
перевезення на території України.

Порядок переходу майнових прав (в т. ч. права власності, во-
лодіння і користування) визначається чинним законодавством 
України (Цивільний кодекс України, Господарський кодекс 
України тощо).

Тимчасове вивезення товарів
Термін «тимчасове вивезення товарів» означає вивезення 

товарів з України до іноземної держави з наступним їх повер-
ненням в Україну.

У поняття «тимчасове вивезення товарів» вкладено фактор 
періодичності часу відносно перебування товарів за межами 
України. Саме з метою забезпечення тимчасових потреб і інте-
ресів товари вивозяться за кордон України. Важливе значення 
тут має факт перетину товарами державного кордону України 
та обов’язок суб’єкта про повернення товарів на територію 
України.

Тимчасове ввезення товарів
Термін «тимчасове ввезення товарів» означає ввезення 

товарів в Україну з іноземної держави з наступним їх вивезен-
ням за межі України.

У поняття «тимчасове ввезення товарів» також як і для 
терміну «тимчасове вивезення товарів» вкладено фактор пе-
ріодичності часу відносно перебування іноземних товарів на 
території України. Саме з метою забезпечення тимчасових 
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потреб і інтересів товари ввозяться на територію України. 
Важливе значення тут має факт перетину державного кордону 
України товарами в напрямку ввезення та обов’язок суб’єкта 
про вивезення товарів за межі території України.

1.2.7.б. Товари
Термін «товари» означає «товари військового призначення» 

та «товари подвійного використання».
Саме ці класи товарів визначені у преамбулі Закону України 

«Про державний кон троль за міжнародними передачами то-
варів військового призначення та подвійного використання». 
Але у статті 10 цього Закону визначено і такий клас товарів 
як «товари, не внесені до списків», до яких, у випадках, ви-
значених цією статтею Закону, також можуть бути застосовані 
процедури державного експортного кон тролю. Під списками 
розуміються відповідні затверджені Кабінетом Міністрів Укра-
їни список товарів військового призначення та списки товарів 
подвійного використання.

Таким чином, у загальному вигляді для цілей експортного 
кон тролю «товари» слід трактувати у більш широкому зна-
ченні.

Товари військового призначення
Термін «товари військового призначення» (ТВП) 

в сукупності чи окремо означає:
1) вироби військового призначення;
2) послуги військового призначення;
3) технології військового призначення.
1. Під терміном «вироби військового призначення» розу-

міється озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техні-
ка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибу-
хові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально 
призначені для розроблення, виробництва або використання 
зазначених виробів. Окремі складові цього терміну мають таке 
значення:

а) озброєння —  пристрої, прилади і предмети, спеціально 
виготовлені і конструктивно призначені для ураження живої 



91

чи іншої цілі. Термін „озброєння” охоплює, але не обмежу-
ється такими озброєннями, як стрілецьке та артилерійське 
озброєння, ракетні і ракетно-космічні системи (комплекси), 
керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комп-
лекси (установки) для їх запуску та складові одиниці до них, 
засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного 
керування ракетами, обладнання для транспортування і об-
слуговування ракет, апарати торпедні та бомбомети для гли-
бинних бомб;

б) боєприпаси —  пристрої, призначені для пострілу із 
зброї, що об’єднують в одне ціле за допомогою гільзи засіб 
ініціювання, метальний заряд і спорядження, що метається, 
або їх сполучення —  (патрони) та вибухові речовини, що мо-
жуть використовуватись для спорядження патронів (набоїв). 
Термін «боєприпаси» охоплює, але не обмежується такими 
боєприпасами, як боєприпаси артилерійські та стрілецькі, 
бомби авіаційні та їх складові одиниці, гранати, бойові ча-
стини, боєголовки та вибухові компоненти керованих (не-
керованих) ракет та снарядів, міни наземні та фугаси, міни 
морські та їх компоненти, торпеди та їх компоненти, бомби 
глибинні та їх компоненти, військова піротехніка, пристрої 
підривні, речовини вибухові та порохи, піропатрони та при-
стосування приводні та їх складові одиниці, інструменти та 
обладнання спеціальні для знешкодження наземних та під-
водних боєприпасів, капсулі, підривники, вибухові компо-
ненти та інше приладдя для боєприпасів, спеціальне облад-
нання для експлуатації та обслуговування боєприпасів;

в) військова піротехніка —  суміші твердого або рідкого 
палива та оксидантів, які при запалюванні вступають в ак-
тивну хімічну реакцію, що проходить з кон трольованою 
швидкістю, з метою створення конкретних затримок часу 
або кількості тепла, шуму, диму, видимого світла або інфра-
червоного випромінювання. Пірофорні речовини є підгру-
пою піротехнічних речовин, які не містять оксидантів, але 
самозаймаються при контакті з повітрям;
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г) військові вибухові речовини —  тверді, рідкі чи газопо-
дібні речовини або суміші речовин, які при їх використанні 
як первісного, прискорювального або головного заряду в бо-
єголовках, пристроях для руйнування та в інших військових 
цілях, детонують;

ґ) військова техніка —  пристрої, приладдя і предмети, 
спеціального виготовлення і конструктивно призначені для 
військового кінцевого використання.

Термін «військова техніка» охоплює, але не обмежується 
такою технікою, як:

•	 літаки та гелікоптери бойові, учбово-бойові, транспорт-
ні, апарати літальні безпілотні, складові одиниці літаль-
них апаратів, пристрої та агрегати авіаційні, обладнання 
для забезпечення зльоту, посадки та технічного обслуго-
вування літальних апаратів;

•	 бойові кораблі та катери, кораблі спеціального призна-
чення, судна та катери забезпечення і спеціальні, апарати 
глибоководні;

•	 машини бойові колісні, машини військові спеціальні ко-
лісні, машини бойові гусеничні, спеціальне приладдя, 
озброєння бойової колісно —  гусеничної техніки;

•	 спеціальна техніка телефонного, телеграфного та іншого 
видів зв’язку та передачі даних, їх складові частини; тех-
нічні засоби апаратури, ліній і каналів зв’язку та їх скла-
дові одиниці, апаратура шифрувальна та її складові ча-
стини, спеціальна техніка факсимільного зв’язку, техніка 
спеціального радіозв’язку, апаратура радіонавігаційних 
систем, спеціальна апаратура для запису (відеозапису) 
та відтворення звуку (відеосигналів), обладнання раді-
олокаційне, гідролокаційне, техніка протидії радіоелек-
тронним, інфрачервоним, оптичним, гідроакустичним 
засобам виявлення цілей, засобам зв’язку, радіорозвідки 
противника, технічного захисту інформації та комплек-
сного технічного кон тролю; спеціальне обладнання для 
автоматизованої (автоматичної) обробки даних військо-
вого призначення, програмне забезпечення;
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д) комплектуючий виріб —  виріб, який є деталлю (складо-
вою одиницею) або їх сукупністю, має конструктивну ціліс-
ність, призначений для застосування у складі виробу озброєн-
ня, боєприпасів чи військової техніки, не виконує без сполуки 
з іншими деталями (складовими одиницями) самостійної ці-
льової функції, не зазначає ніяких змін у процесі розробки ви-
робів, де його застосовують, розроблений не для конкретних 
виробів озброєння, боєприпасів чи військової техніки та такий, 
що виробляється за самостійними комплектами конструктор-
ської та технологічної документації;

е) спеціальний комплектуючий виріб —  виріб, який є де-
таллю (складовою одиницею) або їх сукупністю, має конструк-
тивну цілісність, спеціально призначений для застосування 
у складі конкретного виробу озброєння, боєприпасів чи вій-
ськової техніки, не виконує без сполуки з іншими деталями 
(складовими одиницями) самостійної цільової функції, не за-
знає ніяких змін для конкретних виробів, у яких його засто-
совують, розроблений для конкретних виробів озброєння, бо-
єприпасів чи військової техніки та такий, що виробляється за 
самостійними комплектами конструкторської та технологічної 
документації;

є) вибухові матеріали —  різноманітні і численні природні 
і штучні сполучення або реакції (під впливом зовнішнього уда-
ру, тертя, нагрівання, вибуху іншої речовини). Термін вибухові 
матеріали об’єднує в собі два терміни —  «вибухові речовини» 
та «засоби ініціювання»:

ж) вибухові речовини —  це хімічні сполуки чи суміші, 
здатні під впливом зовнішнього імпульсу до самопоширення 
з великою швидкістю хімічної реакції із утворенням газоподіб-
них продуктів та виділенням тепла. До них належить амоніти,  
амонали, тротил, вибухові напівпродукти утилізації —  поро 
хи тощо.

з) засоби ініціювання —  зовнішні джерела імпульсу для 
здійснення вибуху (електродетонатори, капсуль-детонатори, 
вогнепровідний та детонаційний шнури тощо) (наказ Міні 
стерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 № 622).
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Крім зазначених вище озброєнь та військової техніки, бо-
єприпасів та їх складових частин, вибухових речовин, ком 
плектуючих виробів військового призначення, слід також від-
нести таку продукцію, як навчальна зброя, макети, тренажери, 
імітатори різних видів озброєнь та військової техніки; при-
лади і комплектуючі вироби, навчальну зброю (макети, тре-
нажери —  імітатори різних видів озброєнь); системи зв’язку 
й управління військами, озброєнням і військовою технікою; 
інженерно-технічні споруди та устаткування для бойового за-
стосування озброєння та військової техніки; спеціальне устат-
кування і технології для ремонту, модернізації або утилізації 
зброї і техніки; спеціально призначені для військового кінце-
вого використання системи забезпечення життєдіяльності осо-
бового складу збройних сил та спеціального призначення; тех-
нічну документацію (нормативно-технічну, конструкторську, 
проектну, технологічну, експлуатаційну, програмну, інструк-
тивно-методичну) на створення, виробництво, експлуатацію, 
бойове застосування, модернізацію, ремонт і утилізацію виро-
бів військового призначення; нормативно-технічну інформа-
цію, винаходи, промислові зразки та іншу інтелектуальну про-
дукцію військового призначення; спеціальне програмно-ма-
тематичне забезпечення систем автоматизованого управління 
військами, озброєнням і технікою, науково-дослідними і до-
слідно-конструкторськими роботами військового призначення.

2. Під терміном «послуги військового призначення» ро-
зуміється надання іноземним юридичним чи фізичним особам 
в Україні або за її межами послуг, у тому числі посередницьких 
(брокерських), у сфері розроблення, виробництва, будівниц-
тва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуго-
вування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, 
демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, іден-
тифікації, придбання або використання виробів чи технологій 
військового призначення, а також надання зазначеним юридич-
ним особам іноземної держави чи її представникам або інозем-
цям послуг з фінансування таких робіт. Окремі складові цього 
терміну мають таке значення:
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а) послуга —  трудова діяльність, результатом якої є корис-
ний ефект, особлива споживча вартість. Особливістю послуги 
є збіг у часі і просторі процесів виробництва, реалізації і спо-
живання їх споживчої вартості;

б) розроблення —  усі стадії робіт до серійного виробництва, 
зокрема такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз 
проектних варіантів, проектні концепції, складання та випро-
бування прототипів, дослідних значків, схеми дослідного ви-
робництва, технічна документація, процес передачі технічної 
документації виробництву, конструктивне виконання конфігу-
рації, конструктивне виконання складання, компонування, ма-
кетування;

в) виробництво —  усі виробничі стадії, зокрема такі, як 
розроблення, проектування та конструювання виробу, відпра-
цювання виробничого процесу виготовлення, інтеграція, скла-
дання (установка), перевірка, кон троль за виробництвом, ви-
пробовування, заходи щодо забезпечення якості;

г) будівництво —  виконання будівельних робіт з метою 
створення інженерно-технічних споруд та інших об’єктів, при-
значених для обслуговування, експлуатації, демілітаризації, 
знищення або зберігання виробів військового призначення;

ґ) складання —  створення виробів військового призначення 
шляхом складання їх із складових частин відповідно до техніч-
ної документації на такі вироби;

д) випробування —  проведення випробувань виробів вій-
ськового призначення з метою визначення їх відповідності до 
вимог нормативно —  технічної та експлуатаційної документа-
ції на такі вироби;

е) ремонт —  відновлення технічного стану виробів військо-
вого призначення до стану, придатного до їх подальшого вико-
ристання за призначенням;

є) технічне обслуговування —  проведення робіт з обслуго-
вування виробів військового призначення з метою підтримки 
їх технічного стану на рівні, який забезпечує їх подальше вико-
ристання за призначенням. Цим терміном також охоплюється  
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гарантійне та авторське супроводження виробів військового 
призначення;

ж) модифікація —  стосується виробів та технологій, які 
в результаті модифікації набувають специфічних властивостей 
для певного застосування;

з) модернізація —  стосується виробів та технологій, які 
в результаті модернізації набувають поліпшених специфічних 
властивостей, що роблять їх, за певними характеристиками, 
кращими, ніж їх не модернізовані аналоги;

и) експлуатація —  використання виробів та технологій за 
призначенням;

і) використання —  це експлуатація, монтаж (крім установ-
ки на місці), технічне обслуговування (перевірка), ремонт, ка-
пітальний ремонт та відновлення;

ї) управління —  вплив на об’єкти управління, завдяки якому 
забезпечується можливість їх функціонування або їх викори-
стання за призначенням;

й) демілітаризація —  приведення виробів та технологій 
військового призначення до стану, який повністю виключає їх 
використання за військовим призначенням, викладеним у нор-
мативно —  технічній документації на такі вироби. Як прави-
ло, демілітаризація здійснюється шляхом відповідних доробок 
(модифікацій) виробів та технологій військового призначення, 
які забезпечують виключення з них спеціально призначених 
для військового використання компонентів;

к) спеціально призначений стосується обладнання, окре-
мих частин, компонентів або програмного забезпечення, які 
в результаті «розробки» мають унікальні властивості, завдяки 
яким вони призначаються для досягнення певних наперед ви-
значених цілей. Наприклад, одиниця обладнання, що «спеці-
ально призначене» для використання в ракеті, тільки тоді вва-
жатиметься такою, якщо вона не має ніяких інших функцій або 
використання. Так само одиниця виробничого обладнання, що 
«спеціально призначене» для виробництва певного типу ком-
понента, тільки тоді буде вважатися такою, якщо вона не може 
виробляти інші типи компонентів;



97

л) знищення —  приведення виробів та технологій у стан, 
який повністю виключає їх будь-яке використання;

м) збут —  передача виробів чи технологій від одного суб’єк-
та іншому з відповідним переходом права власності на ці то-
вари;

н) зберігання —  знаходження товарів на спеціально присто-
сованих для цього або інших об’єктах;

о) виявлення —  здійснення комплексу заходів, завдяки яким 
забезпечується виявлення конкретного виробу, об’єкта, речо-
вини, сполуки тощо;

п) ідентифікація —  передбачає встановлення відповідно-
сті конкретних товарів, які є об’єктами ідентифікації, об’єктам 
(товарам), що визначені у завданні на здійснення ідентифікації;

р) придбання —  отримання виробів чи технології від одно-
го суб’єкта іншим з відповідним переходом права власності на 
товар або права користування ним;

с) фінансування —  надання іноземним юридичним чи фі-
зичним особам в Україні або за її межами фінансових послуг 
у сфері розроблення, виробництва, будівництва, складання, ви-
пробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, 
модернізації, експлуатації, управління, демілітаризації, зни-
щення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання 
або використання виробів чи технології військового призна-
чення.

3. Під терміном «технології військового призначення» 
розуміється спеціальна інформація в будь-якій формі (за ви-
нятком загальнодоступної інформації), що необхідна для роз-
роблення, виробництва або використання виробів військового 
призначення та надання послуг військового призначення. Ця 
інформація може надаватися у формі технічних даних або тех-
нічної допомоги:

•	 технічні дані —  проекти, плани, креслення, схеми, ді-
аграми, моделі, формули, специфікації, програмне за-
безпечення, посібники та інструкції, розміщені на па-
пері або на інших, у тому числі й електронних носіях 
інформації;
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•	 технічна допомога —  проведення інструктажів, на-
дання консультацій, здійснення заходів з метою підви-
щення кваліфікації, навчання, практичного освоєння 
методів роботи.
Термін «технологія» означає спеціальну інформацію 

у будь-якій формі (за винятком загальнодоступної інформації, 
у тому числі інформації з фундаментальних наукових дослід-
жень), що необхідна для розроблення, виробництва або вико-
ристання виробів чи надання відповідних послуг. Ця інфор-
мація може надаватися у формі «технічних даних» або «тех-
нічної допомоги». Під «загальнодоступної інформацією» та 
«інформацією з фундаментальних наукових досліджень» 
розуміється:

•	 загальнодоступна інформація —  це інформація до-
ступна для її подальшого поширення без обмежень. 
Слід відзначити, що обмеження, які випливають з ав-
торського права, не виключають відповідну техноло-
гію із “загальнодоступних”;

•	 фундаментальні наукові дослідження —  експери-
ментальні або теоретичні роботи, які проводяться 
переважно з метою одержання нових знань про фун-
даментальні принципи явищ та фактів, що спостері-
гаються, а не для досягнення визначеної практичної 
мети або завдання.

Передача (розкриття) технологій може здійснюватися шля-
хом передачі в Україні чи за її межами у будь-якій формі (будь-
яким засобом) технологій іноземному суб’єкту господарської 
чи іншої діяльності, іноземцю чи особі без громадянства.

Технічні дані можуть передаватися як на відповідних матері-
альних носіях інформації (папір, гнучкий диск, компакт-диск, 
магнітна стрічка тощо), тобто матеріальними засобами, так 
і нематеріальними засобами (телефон, факс, електронна пош-
та, сервери, локальні мережі, Інтернет тощо).

Технічна допомога звичайно передається нематеріальними 
засобами (включаючи усну передачу, візуальне і мовне навчання  
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під час проведення інструктажів, конференцій, зустрічей, дис-
кусій, наукових обмінів, консультацій, візуальних інспекцій, 
демонстрацій, лекцій, семінарів тощо).

До терміну «технології» слід також віднести і різновид тех-
нології, який має назву «базові технології». До «базових тех-
нології» відносяться технології, які визначають принцип ро-
боти і використання техніки, та елементи технологій, без яких 
військова техніка не може бути створена і використана.

Товари подвійного використання
Термін «товари подвійного використання» (ТПВ) поряд 

з визначеним терміном «товари військового призначен-
ня» є одним з найважливіших термінів у галузі експортного  
кон тролю.

Термін «товари подвійного використання» означає окре-
мі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпе-
чення і технологій, спеціально не призначені для військового 
використання, а також послуги (технічна допомога), пов’язані 
з ними, які, крім цивільного призначення, можуть бути вико-
ристані у військових або терористичних цілях чи для розро-
блення, виробництва, використання товарів військового при-
значення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначе-
ної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі 
види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, 
біологічних та токсинних препаратів, перелік яких визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів України.

Слід особливо підкреслити суттєву різницю саме між визна-
ченнями термінів «товари військового призначення» та «това-
ри подвійного використання», тому що перші є товарами, що 
спеціально призначені для військового використання, а інші —  
товарами цивільного призначення, які спеціально не призначе-
ні для військового використання.

До ТПВ належать такі групи товарів:
1) товари, що можуть бути використані у створенні звичай-

них видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки;
2) товари, що можуть бути використані у створенні ракетної 

зброї;
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3) товари, що можуть бути використані у створенні ядерної 
зброї;

4) товари, що можуть бути використані у створенні хімічної 
зброї

5) товари, що можуть бути використані у створенні бактері-
ологічної (біологічної) та токсинної зброї.

Крім зазначених вище ТПВ, до таких товарів (за проце-
дурою здійснення державного експортного кон тролю) слід від-
нести і будь-які інші «товари, не внесені до списків» (такі 
товари визначені у статті 10 Закону), а саме:

•	 щодо яких є дані про наміри або можливість їх вико-
ристання у державах, що є їх кінцевими споживачами, 
для розроблення, виробництва, складання, випробу-
вання, ремонту, технічного обслуговування, модифі-
кації, модернізації, експлуатації, управління, зберіган-
ня, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження 
зброї масового знищення чи засобів її доставки;

•	 які ввозяться на територію України з наданням між-
народного імпортного сертифіката на вимогу держа-
ви-експортера;

•	 експорт або тимчасове вивезення яких за межі України 
здійснюється до держав, стосовно яких резолюціями 
Ради безпеки ООН, інших міжнародних організацій, 
членом яких є Україна, чи національним законодав-
ством установлене повне або часткове ембарго на по-
стачання таких товарів.

Відмінною особливістю ТПВ є те, що такі товари «спеці-
ально не призначені для військового використання», але які, 
крім цивільного призначення, можуть бути використані у вій-
ськових або терористичних цілях чи для розроблення, вироб-
ництва, використання товарів військового призначення, ЗМЗ, 
засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових при-
строїв. До таких товарів віднесені (у тому числі) окремі види 
ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біо-
логічних та токсинних препаратів.
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Окремі складові терміну «товари подвійного використан-
ня» мають таке значення:

а) цивільне призначення —  використання товарів подвій-
ного використання чи інших товарів (крім товарів військово-
го призначення), виготовлених за “цивільними” стандартами, 
нормативно-технічними документами з цивільною метою;

б) вироби подвійного використання —  техніка подвійного 
використання та спеціально призначені для такої техніки ком-
плектуючі вироби;

в) обладнання —  окремі види техніки, інструментальне 
оснащення, шаблони, стенди, оправки, форми, штампи, при-
строї для регулювання, кон трольно-випробувальне обладнан-
ня, інше обладнання та їх компоненти, спеціально призначені 
або модифіковані для “розробки” або для однієї чи більше ста-
дій “виробництва” товарів;

г) розроблення —  усі стадії робіт до серійного виробництва, 
зокрема такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз 
проектних варіантів, проектні концепції, складання та випро-
бування прототипів, дослідних значків, схеми дослідного ви-
робництва, технічна документація, процес передачі технічної 
документації виробництву, конструктивне виконання конфігу-
рації, конструктивне виконання складання, компонування, ма-
кетування;

ґ) виробництво —  усі виробничі стадії, зокрема такі, як роз-
роблення, проектування та конструювання виробу, відпрацю-
вання виробничого процесу виготовлення, інтеграція, складан-
ня (установка), перевірка, кон троль за виробництвом, випробу-
вання, заходи щодо забезпечення якості;

д) використання —  експлуатація, монтаж (виключаючи 
установку на місці), технічне обслуговування (перевірка), ре-
монт, капітальний ремонт та відновлення;

е) зброя масового знищення (ЗМЗ) —  ядерна, хімічна, біоло-
гічна, бактеріологічна та токсинна зброя;

є) засоби доставки зброї масового знищення —  для цілей 
експортного кон тролю визначені як закінчені ракетні системи 
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(включаючи балістичні ракети, ракети-носії космічних апара-
тів та дослідницькі ракети) та атмосферні безпілотні літальні 
апарати (включаючи крилаті ракети, радіокеровані літаки-мі-
шені та радіокеровані розвідувальні літаки), що мають даль-
ність понад 300 км або більше;

ж) ядерний вибуховий пристрій —  будь-який вибуховий 
пристрій, здатний виділяти ядерну енергію незалежно від 
мети, з якою він може бути використаний;

з) послуги (технічна допомога) подвійного використан-
ня —  надання іноземним юридичним особам чи іноземцям 
в Україні або за її межами технічної підтримки, пов’язаної 
з ремонтом, розробленням, виробництвом, використанням, 
складанням, випробуванням, модифікацією, модернізацією, 
підтримкою в робочому стані, включаючи авторський та га-
рантійний нагляд, або будь-яке інше технічне обслуговування 
систем, обладнання та їх компонентів, програмного забезпе-
чення та технологій, що підлягають державному експортному 
кон тролю. Послуга (технічна допомога) може набувати форми 
інструктажу, підвищення кваліфікації, навчання, практичного 
освоєння методів роботи, надання консультацій і може вклю-
чати передачу технічних даних;

и) програма —  послідовність команд для виконання або 
перетворення у форму, яка підлягає виконанню електронним 
комп’ютером;

і) програмне забезпечення —  набір однієї або більше “про-
грам” або “мікропрограм”, зафіксованих на будь-якому матері-
альному носії;

ї) технологія подвійного використання —  спеціальна ін-
формація у будь-якій формі, необхідна для розроблення, ви-
робництва або використання виробів, обладнання чи матеріа-
лів подвійного використання, чи надання відповідних послуг 
відносно цих товарів. Ця інформація може надаватися у формі 
«технічних даних» або «технічної допомоги» визначення яких 
наведено вище.
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1.2.7.в. Ембарго
Термін «ембарго» означає заборону чи обмеження експорту 

товарів до держав, визначених міжнародними організаціями, 
членом яких є Україна, або до держав, щодо яких проводиться 
відповідна національна політика.

У загальному розумінні, ембарго —  це певні обмеження чи 
заборона на вивезення з держави певних видів товарів (у тому 
числі фінансів чи надання фінансових послуг) з метою досяг-
нення певних цілей шляхом здійснення економічного тиску на 
державу-імпортера.

Метою запровадження ембарго може бути:
•	 здійснення заходів протидії конкретним державам, дії 

яких створюють загрозу міжнародній безпеці (перш за 
все, заходів впровадження обмежень у зв’язку із вве-
денням міжнародно-правових санкцій відносно кон-
кретної держави) або загрозу національній безпеці 
власної держави. Саме здійснення зазначених заходів 
є предметом регулювання системи експортного кон-
тролю;

•	 здійснення заходів захисту певних монопольних інте-
ресів власної держави або сприяння розвитку тієї чи 
іншої галузі вітчизняного виробництва за рахунок об-
меження імпорту товарів іноземних виробників. Здійс-
нення зазначених заходів є предметом відповідного та-
рифного або нетарифного економічного регулювання 
і не відноситься до сфери регулювання у галузі дер-
жавного експортного кон тролю.

Статут ООН розглядає «ембарго» як колективну репресивну 
дію (санкцію) щодо держави, чиї дії або наміри можуть тлума-
читись як такі, що загрожують міжнародній безпеці. Встанов-
лення «ембарго» відповідно до положень Глави VII Статуту 
ООН віднесено до повноважень Ради безпеки ООН. Рішення 
РБ ООН щодо встановлення ембарго (санкцій) відносно окре-
мих держав є обов’язковими для виконання іншими держава-
ми-членами ООН.
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Впровадження ембарго у системі державного експортного 
кон тролю може виявлятися у двох формах:

•	 введення режиму абсолютної заборони на експорт 
певних товарів до конкретних держав (у тому числі 
надання відповідних послуг);

•	 запровадження обмежень щодо експорту певних това-
рів до конкретних держав за допомогою впровадження 
відповідних дозвільних процедур.

Необхідною вимогою для встановлення режиму ембарго на 
національному рівні є рішення міжнародних організацій, чле-
ном яких є Україна, або рішення України щодо держави, від-
носно до якої вводиться режим ембарго, з метою забезпечення 
національних інтересів. Саме тому правовою природою ембар-
го є рішення або міжнародної організації, або самої України.

Встановлення чи скасування повного або часткового ембар-
го, а також інших обмежень на експорт товарів відповідно до 
міжнародних зобов’язань України згідно з Указом Президен-
та України від 15.07.1999 № 861 «Про Порядок встановлення 
(скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до між-
народних зобов’язань України» передбачає прийняття Кабіне-
том Міністрів України відповідних постанов про встановлення 
(скасування) ембарго на виконання рішень РБ ООН або поста-
нов про встановлення (скасування) інших обмежень на експорт 
товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України.

У 2014 році Верховною Радою України був прийнятий За-
кон України «Про санкції». З метою захисту національних ін-
тересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної 
цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також 
запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод 
та законних інтересів громадян України, суспільства та держа-
ви можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші об-
межувальні заходи (санкції). Саме порядок застосування таких 
санкцій визначено зазначеним Законом.

Підставами для застосування санкцій є дії іноземної держа-
ви, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, 
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які створюють реальні та/або потенційні загрози національним 
інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній 
цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або 
порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси 
суспільства та держави, призводять до окупації території, екс-
пропріації чи обмеження права власності, завдання майнових 
втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, 
повноцінного здійснення громадянами України належних їм 
прав і свобод; резолюції Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки 
ООН; рішення та регламенти Ради Європейського Союзу; фак-
ти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту ООН.

Які ж санкції можуть бути запроваджені? Серед них і бло-
кування активів —  тимчасове обмеження права особи користу-
ватися та розпоряджатися належним їй майном; обмеження 
торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припи-
нення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією 
України; запобігання виведенню капіталів за межі України; 
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань; 
заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і по-
слуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави держав-
ної форми власності та юридичних осіб; заборона або обме-
ження заходження іноземних невійськових суден та військових 
кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, 
портів та повітряних суден до повітряного простору України 
або здійснення посадки на території України; припинення дії 
торговельних угод, спільних проектів та промислових програм 
у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборо-
на передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуаль-
ної власності; припинення дії міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України тощо.

Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін 
до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки 
і оборони України Верховною Радою України, Президентом 
України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком 
України, Службою безпеки України. Рішення приймається  
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Радою національної безпеки і оборони України, вводиться 
в дію указом Президента України та затверджується протягом 
48 годин з дня видання указу Президента України постановою 
Верховної Ради України. Відповідне рішення набирає чиннос-
ті з моменту прийняття постанови Верховної Ради України і є 
обов’язковим до виконання.

Законодавство в галузі державного експортного кон тролю 
вимагає від суб’єктів господарювання отримання виснов-
ку Держекспорткон тролю на право проведення переговорів, 
пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) щодо здійснення експорту ТВП, ТПВ та інших 
товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають дер-
жавному експортному кон тролю та щодо яких відповідно до 
законодавства застосовується процедура державного експорт-
ного кон тролю, до іноземних держав, щодо яких встановлено 
«ембарго» на експорт товарів. Порядок державного експортно-
го кон тролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укла-
денням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 
здійснення експорту товарів, затверджений постановою Кабі-
нету Міністрів України від 06.06.2012 № 500.

З метою інформування суб’єктів господарювання про іно-
земні держави, щодо яких встановлено ембарго на експорт то-
варів, Держекспорткон троль розміщує на своєму офіційному 
веб-сайті перелік таких держав.

Перелік держав, стосовно яких здійснюється дер-
жавний кон троль за проведенням переговорів пов’язаних 
з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів) щодо здійснення експорту ТВП, ТПВ та інших това-
рів, які не внесені до списків товарів, що підлягають дер-
жавному експортному кон тролю та щодо яких відповідно 
до законодавства застосовується процедура державного 
експортного кон тролю, наведений на офіційному веб-сайті 
Держекспорткон тролю: www.dsecu.gov.ua у розділі «Ліцен-
зування».
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П р а к - 
тична 
порада

Під час контактів з суб’єктами держав, що пере-
бувають під дією ембарго, обов’язково застосовуйте 
спеціальні застережні заходи. Усі ділові контакти по-
винні бути завчасно перевірені на предмет наявності 
заборон чи обмежень. У разі виникнення будь яких сум-
нівів, рекомендуємо звернутися для з’ясування питань 
до Держекспорткон тролю.

Більш докладну інформацію стосовно державного кон-
тролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійс-
нення експорту ТВП, ТПВ та інших товарів, які не внесені 
до списків товарів, що підлягають державному експортному 
кон тролю та щодо яких відповідно до законодавства засто-
совується процедура державного експортного кон тролю, Ви 
можете отримати у главі 2.5 розділу II цього Довідника.

1.2.7.г. Кінцеві споживачі
Термін «кінцеві споживачі» означає суб’єктів господа-

рювання, державні органи України, Збройні Сили України та 
інші військові формування, правоохоронні органи, органи та 
підрозділи цивільного захисту України, іноземних суб’єктів 
господарської або іншої діяльності, які безпосередньо є спо-
живачами товарів, відповідно імпортованих в Україну або екс-
портованих з України.

Деякі з термінів, що охоплюються терміном «кінцеві спожи-
вачі», застосовуються в такому значенні:

•	 споживачі —  суб’єкти господарювання, державні ор-
гани України, Збройні Сили України та інші військові 
формування, правоохоронні органи, органи та підроз-
діли цивільного захисту України, іноземні суб’єкти 
господарської або іншої діяльності;

•	 споживання —  отримання суб’єктами господарюван-
ня, державними органами України, Збройними Сила-
ми України та іншими військовими формуваннями, 
правоохоронними органами, органами та підрозділами 
цивільного захисту України, іноземними суб’єктами 
господарської або іншої діяльності товарів, відповідно 
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імпортованих в Україну або експортованих з України, 
та користування такими товарами.

1.2.7.д. Військове кінцеве використання
Термін «військове кінцеве використання» означає ви-

користання будь-яких товарів з метою розроблення, ви-
робництва, складання, випробування, ремонту, технічного  
обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, збері-
гання, виявлення, ідентифікації, придбання виробів військово-
го призначення, у тому числі:

•	 використання виробничого, випробувального або тех-
нологічного обладнання та його компонентів;

•	 використання будь-яких складових частин зазначених 
товарів, а також обладнання, матеріалів, програмно-
го забезпечення і технологій чи надання будь-яких  
послуг;

•	 включення таких товарів до складу виробів військово-
го призначення.

Особливістю терміна «військове кінцеве використання» є 
те, що ним охоплюються будь-які товари, що призначені для 
використання з метою «розроблення, виробництва, складання, 
випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифіка-
ції, модернізації, експлуатації, зберігання, виявлення, іденти-
фікації, придбання виробів військового призначення».

Серед таких товарів особливо відзначені виробниче, випро-
бувальне або технологічне обладнання та його компоненти; 
складові частини зазначених товарів, обладнання, матеріали, 
програмне забезпечення і технології, включення таких товарів 
до виробів військового призначення, а також будь-які послу-
ги щодо ТВП. Таке тлумачення цього терміна пов’язано з тим, 
що військове використання товарів є одним із найважливіших 
об’єктів експортного кон тролю, завдяки чому забезпечується 
державний експортний кон троль у випадках національних чи 
міжнародних обмежень на експорт ТВП, ТПВ та інших товарів, 
щодо яких застосовуються процедури державного експортного 
кон тролю з метою запобігання розповсюдженню ЗМЗ, засобів 
її доставки та звичайних видів озброєння.
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Саме цей термін («військове кінцеве використання») засто-
совується у частині третій статті 10 Закону з метою визначення 
додаткових обов’язків суб’єкта господарювання у випадку екс-
порту будь-яких товарів до держав, стосовно яких резолюці-
ями РБ ООН, інших міжнародних організацій, членом яких є 
Україна, чи національним законодавством встановлене повне 
або часткове ембарго на постачання ТВП.

1.2.7.е. Суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів
Термін «суб’єкт здійснення міжнародних передач това-

рів» означає зареєстрованого у Держекспорткон тролі суб’єк-
та господарювання, який має намір здійснювати або здійснює 
міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (бро-
керську) діяльність.

Термін «суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів» 
закріплює загальні вимоги до суб’єктів, які здійснюють міжна-
родні передачі товарів, що підлягають державному експортно-
му кон тролю, а саме:

а) суб’єкт має бути зареєстрований в установленому законом 
порядку та внесений до єдиного реєстру суб’єктів здійснення 
міжнародних передач товарів. Реєстрація суб’єкта здійснюєть-
ся Держекспорткон тролем за результатами попередньої екс-
пертизи товарів. Реєстрація в Держекспорткон тролі суб’єкта 
господарювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач 
товарів є необхідною передумовою для наступного розгляду 
матеріалів до заяв такого суб’єкта щодо одержання ним відпо-
відних дозволів чи висновків Держекспорткон тролю на право 
здійснення міжнародних передач. З моменту реєстрації суб’єкт 
отримує відповідний статус, що визначає його повноваження;

б) суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів ви-
значений суб’єкт господарювання. Тим самим до суб’єктів за-
стосовані вимоги особистого характеру:

•	 діяльність суб’єкта господарювання, що належним чи-
ном зареєстрований на території України та здійснює ді-
яльність у сфері суспільного виробництва, спрямована  
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на виготовлення та реалізацію продукції, виконання 
робіт чи надання послуг з метою отримання прибутку;

•	 суб’єкт господарювання має намір здійснювати чи 
здійснює міжнародну передачу товарів військового 
призначення та подвійного використання. У цьому ви-
падку чинним законодавством України чітко встанов-
лена вимога щодо активного волевиявлення суб’єктів 
до здійснення міжнародної передачі товарів військо-
вого призначення та подвійного використання або на-
явність внутрішнього переконання, направленого на 
організацію і проведення операцій з міжнародної пе-
редачі товарів;

в) додатково до переліку діяльності суб’єктів, що відносить 
їх до вищезазначеної категорії, віднесено і посередницьку 
(брокерську) діяльність.

1.2.7.є. Дозвіл та висновок
Термін «дозвіл» означає документ, виданий Держекспорткон-

тролем, який надає суб’єкту право на експорт (реекспорт) чи 
імпорт товарів.

Термін «висновок» означає документ, виданий 
Держекспорткон тролем, який надає суб’єкту право на тимча-
сове ввезення або вивезення товарів чи їх транзит, проведення 
переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) про експорт товарів військового призна-
чення, товарів подвійного використання та інших товарів до 
держав, стосовно яких установлено часткове ембарго на по-
ставки таких товарів.

Дозвіл чи висновок Держекспорткон тролю —  це документ 
установленого зразка, що є підставою для прийняття до мит-
ного оформлення товару, але зазначений документ не звільняє 
суб’єкта від подання митному органу інших документів чи ви-
конання суб’єктом інших процедур, пов’язаних із здійсненням 
конкретної міжнародної передачі товарів.

Дозвіл чи висновок можуть бути «разовими», «генераль-
ними» або «відкритими»:
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разовий дозвіл чи висновок —  дозвіл чи висновок, який на-
дається суб’єкту для проведення відповідних переговорів або 
здійснення конкретної міжнародної передачі товарів визначе-
ному кінцевому споживачу із зазначенням їх найменування, 
кількості, вартості, особливих умов поставки, назви іноземного  
суб’єкта господарської або іншої діяльності, держави призна-
чення або походження товарів та їх кінцевого споживача;

генеральний дозвіл чи висновок —  дозвіл чи висновок, який 
надається суб’єкту для неодноразового проведення відповід-
них переговорів чи здійснення міжнародних передач товарів 
визначеному кінцевому споживачу із зазначенням їх наймену-
вання, особливих умов поставки, назви іноземного суб’єкта 
господарської або іншої діяльності, держави призначення або 
походження товарів та їх кінцевого споживача;

відкритий дозвіл чи висновок —  дозвіл чи висновок, який 
надається суб’єкту для неодноразового проведення відповід-
них переговорів чи здійснення міжнародних передач товарів із 
зазначенням тільки їх найменування, особливих умов постав-
ки та назви держави призначення або походження товарів.

Більш докладну інформацію стосовно дозволу та виснов-
ку дивись у главі 2.3 розділу II цього Довідника.

1.2.7.ж. Державний експортний кон троль
Термін «державний експортний кон троль» означає ком-

плекс заходів з кон тролю за міжнародними передачами това-
рів, їх використанням юридичною чи фізичною особою, що 
здійснюються Держекспорткон тролем та іншими державними 
органами з метою забезпечення захисту інтересів національної 
безпеки та відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Державний кон троль —  це система заходів, що направле-
ні на перевірку виконання законів, рішень тощо, що є однією 
із найважливіших функцій державного управління не тільки 
у галузі державного експортного кон тролю, а також і в інших 
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галузях. Держава, завдяки діям відповідних державних орга-
нів, є суб’єктом управління у галузі експортного кон тролю. 
Об’єктом управління в цій галузі є суб’єкти господарювання 
України та іноземні суб’єкти господарської чи іншої діяльності 
(юридичні особи), що мають намір здійснювати або здійсню-
ють міжнародні передачі товарів, а також фізичні особи, що 
використовують товари.

Державний експортний кон троль здійснюється за міжнарод-
ними передачами товарів військового призначення, товарами 
подвійного використання та іншими товарами, щодо яких від-
повідно до законодавства застосовуються процедури держав-
ного експортного кон тролю, а також за використанням зазна-
чених товарів юридичною чи фізичною особою.

Державний експортний кон троль проводиться Держ-
експорткон тролем, що наділений відповідними контроль ни ми 
функціями та має владні повноваження на проведення дер-
жавного експортного кон тролю. Окрім того, такий кон троль 
здійснюється іншими державними органами в межах їх по-
вноважень.

Поняття «державний експортний кон троль» включає і мету 
проведення кон тролю —  забезпечення захисту інтересів націо-
нальної безпеки та дотримання міжнародних зобов’язань Укра-
їни. Відповідно до Закону України «Про основи національної 
безпеки України» «національна безпека України» визначена як 
«захищеність життєво важливих інтересів людини і грома-
дянина, суспільства і держави, за якої забезпечується сталий 
розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і ней-
тралізація реальних та потенційних загроз національним ін-
тересам».

Під «міжнародними зобов’язаннями» розуміються право-
відносини, відповідно до яких одна сторона зобов’язана вчи-
нити на користь іншої сторони певну дію або утриматись від 
вчинення певної дії, а інша сторона має право вимагати вико-
нання зобов’язання.
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1.2.7.з. Система внутрішньофірмового експортного  
кон тролю

Термін «система внутрішньофірмового експортного кон-
тролю» означає комплекс заходів організаційного, правового, 
інформаційного та іншого характеру, що виконуються суб’єк-
том здійснення міжнародних передач товарів з метою дотри-
мання ним та підпорядкованими йому структурними підрозді-
лами вимог законодавства в галузі експортного кон тролю.

З метою забезпечення неухильного виконання суб’єктом ви-
мог чинного законодавства України у галузі експортного кон-
тролю законодавством України введено два рівні експортного 
кон тролю:

перший рівень є обов’язковим, це державний експортний 
кон троль;

другий рівень не є обов’язковим, це недержавний рівень 
який створюється суб’єктами господарювання шляхом впрова-
дження систем внутрішньофірмового експортного кон тролю, 
які включають сукупність (систему) заходів різноманітного ха-
рактеру, що запроваджуються в рамках внутрішньої організації 
діяльності суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.

При побудові структури суб’єкта господарювання, органі-
зації його діяльності керівництво має передбачити форми кон-
тролю за допомогою внутрішніх правил, інструкцій локаль-
ного характеру, призначення відповідальних осіб, проведення 
планових і позапланових перевірок, запровадження системи 
заходів заохочення, примусу і стимулювання.

Організація систем внутрішньофірмового експортного кон-
тролю базується на заходах як внутрішнього характеру (заходи 
заохочення, примусу, виявлення і боротьби із правопорушен-
нями), так і зовнішнього характеру (проведення незалежних 
перевірок, залучення експертів, проведення експертиз тощо).

Більш докладну інформацію щодо систем внутрішньо-
фірмового експортного кон тролю суб’єктів господарюван-
ня Ви отримаєте у розділі IІІ цього Довідника.



114

1.2.7.и. Посередницька (брокерська) діяльність
Термін «посередницька (брокерська) діяльність» означає 

будь-які дії суб’єкта господарювання, що сприяють здійсненню 
міжнародних передач товарів військового призначення, вклю-
чаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування 
вантажів, незалежно від походження таких товарів і території, 
на якій провадиться зазначена діяльність.

Зверніть 
увагу!

Зазначене питання стосується тільки товарів 
військового призначення.

Специфікою посередницької (брокерської) діяльності є фор-
ма діяльності особи, що має статус суб’єкта господарювання 
України. Діяльність цієї особи не відноситься до міжнародних 
передач товарів військового призначення, а лише сприяє цим 
операціям.

До будь-яких форм посередницької (брокерської) діяльності 
також віднесено:

фінансування, що характеризується як форма діяльності 
суб’єктів для залучення (акумулювання) грошових ресурсів, 
що безпосередньо направлено на організацію, здійснення та 
розширення операцій з міжнародних передач товарів військо-
вого призначення;

транспортування, змістом якого є організація чи виконан-
ня операцій з фізичного переміщення у просторі товарів вій-
ськового призначення в рамках міжнародних передач за допо-
могою технічних засобів;

експедирування вантажів —  це операції, що пов’язані із су-
проводженням товарів військового призначення та оформлен-
ням всієї транспортної документації на них.

У змісті терміна «посередницька (брокерська) діяльність» 
додатково слід підкреслити відсутність залежності факту по-
середницької (брокерської) діяльності від походження товарів 
військового призначення чи від території, на якій проводиться 
діяльність, а також обмеження такої діяльності лише сприян-
ням здійсненню міжнародних передач товарів військового при-
значення.
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1.2.7.і. Документ про гарантію
Термін «документ про гарантію» означає документ, який 

містить письмове зобов’язання (підтвердження) уповноваже-
ного на це державного органу України або іноземної держа-
ви щодо використання в заявлених цілях товарів і видається 
у формі міжнародного імпортного сертифіката, серти-
фіката підтвердження доставки чи іншого документа, що 
містить таке зобов’язання (підтвердження), а також документ, 
який містить письмове зобов’язання кінцевого споживача, що 
видається у формі сертифіката кінцевого споживача.

Більш докладну інформацію стосовно особливостей до-
кументів про гарантію Ви можете отримати у главі 2.4 
розділу II цього Довідника.

1.2.8. Товари, міжнародні передачі яких підлягають  
державному експортному кон тролю

Державному експортному кон тролю підлягають міжнародні 
передачі товарів військового призначення (ТВП) та товарів 
подвійного використання (ТПВ). Саме ці класи товарів ви-
значені у преамбулі Закону України «Про державний кон троль 
за міжнародними передачами товарів військового призначення 
та подвійного використання».

При цьому, необхідно звернути увагу, що державному екс-
портному кон тролю підлягають не зазначені товари, а їхні між-
народні передачі (експорт, реекспорт, імпорт, тимчасове виве-
зення, тимчасове ввезення цих товарів, транзит їх територією 
України). Тобто, на державний експортний кон троль беруться 
товари з часу отримання суб’єктом дозволу чи висновку на пра-
во здійснення відповідної міжнародної передачі цих товарів.

Щодо особливостей здійснення міжнародних передач 
товарів, що підлягають державному експортному кон-
тролю, дивись у главі 2.9 розділу II цього Довідника.

Крім зазначених вище ТВП та ТПВ, до товарів, відносно яких 
застосовуються процедури державного експортного кон тролю, 
слід віднести і будь-які інші «товари, не внесені до списків»  
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товарів, що підлягають державному експортному кон тролю. Такі 
товари визначені у статті 10 (Застосування процедур державно-
го експортного кон тролю з метою запобігання розповсюдженню 
ЗМЗ, засобів її доставки та звичайних озброєнь) Закону України 
«Про державний кон троль за міжнародними передачами товарів 
військового призначення та подвійного використання».

Таким чином, державному експортному кон тролю підляга-
ють міжнародні передачі трьох класів товарів, а саме:

•	 ТВП, внесених до Списку товарів військового призна-
чення, міжнародні передачі яких підлягають держав-
ному експортному кон тролю;

•	 ТПВ, внесених до списків товарів подвійного вико-
ристання, що можуть бути використанні у створенні 
звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної 
техніки, ракетної, ядерної, хімічної, бактеріологічної 
(біологічної) та токсинної зброї;

•	 інших «товарів не внесених до списків» товарів, що 
підлягають державному експортному кон тролю, але 
щодо яких у випадках, визначених статтею 10 Закону 
України «Про державний кон троль за міжнародними 
передачами товарів військового призначення та по-
двійного використання», застосовуються процедури 
державного експортного кон тролю з метою запобіган-
ня розповсюдженню ЗМЗ, засобів її доставки та обме-
жень передач звичайних видів озброєння.

1.2.8.а. Класи та групи товарів, класифікація та  
ідентифікація товарів

Вище визначено три класи товарів, міжнародні передачі 
яких підлягають державному експортному кон тролю, а саме: 
товари військового призначення, товари подвійного вико-
ристання, інші «товари, не внесені до списків», до яких у  
визначених зазначеним Законом випадках застосовуються про-
цедури державного експортного кон тролю.

1. Клас «товари військового призначення» є одночас-
но і групою цих товарів, список яких складено на під-
ставі відповідного військового списку («Munitions List»),  
рекомендованого в рамках діяльності міжнародного режиму 
Вассенаарська домовленість.
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Зверніть 
увагу!

У пункті 8 Порядку здійснення державного кон-
тролю за міжнародними передачами товарів вій-
ськового призначення (постанова Кабінету Міні-
стрів України від 20.11.2003 № 1807) зазначаєть-
ся про товари військового призначення, які згідно 
з висновками відповідних органів виконавчої влади 
допущені для цивільного використання.

Міжнародні передачі таких товарів здійснюють-
ся у порядку, встановленому для товарів подвійного 
використання.

2. Клас «товари подвійного використання» розподіляється 
на групи цих товарів відповідно до рекомендацій конкретного 
міжнародного режиму, а саме:

1) група «товари, що можуть бути використані у ство-
ренні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної 
техніки», список якої («Dual use») складений на підставі 
відповідного списку товарів подвійного використання, 
рекомендованого в рамках діяльності міжнародного ре-
жиму Вассенаарська домовленість;

2) група «товари, що можуть бути використані у створен-
ні ракетної зброї», список якої складено на підставі від-
повідного списку, рекомендованого в рамках діяльності 
Режиму кон тролю за ракетними технологіями;

3) група «товари, що можуть бути використані у створен-
ні ядерної зброї», список якої складено на підставі від-
повідного списку, рекомендованого в рамках діяльності 
міжнародного режиму Група ядерних постачальників;

4) група «товари, що можуть бути використані у створен-
ні хімічної зброї», список якої складено на підставі від-
повідного списку, рекомендованого в рамках діяльності 
міжнародного режиму Австралійська група та КХЗ;

5) група «товари, що можуть бути використані у ство-
ренні біологічної, бактеріологічної та токсинної зброї», 
список якої складено на підставі відповідного списку, ре-
комендованого в рамках діяльності міжнародного режи-
му Австралійська група та КБТЗ.
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3. Клас «товари, не внесені до списків» визначає будь-які 
товари:

1) щодо яких є дані про наміри або можливість їх використан-
ня у державах, що є їх кінцевими споживачами, для розро-
блення, виробництва, складання, випробування, ремонту, 
технічного обслуговування, модифікації, модернізації, екс-
плуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації 
або для розповсюдження ЗМЗ чи засобів її доставки;

2) які ввозяться на територію України з наданням міжнарод-
ного імпортного сертифіката на вимогу держави-експор-
тера;

3) експорт або тимчасове вивезення яких за межі України 
здійснюється до держав, стосовно яких резолюціями 
Ради Безпеки ООН, інших міжнародних організацій, 
членом яких є Україна, чи національним законодавством 
установлене повне або часткове ембарго на постачання 
таких товарів.

Виходячи з наведеного розподілу товарів на відповідні класи 
та групи, під терміном «класифікація» розуміється віднесен-
ня конкретних товарів до одного з зазначених класів товарів, 
пов’язаних з різними визначеними законодавством процедура-
ми здійснення державного експортного кон тролю відносно їх 
міжнародних передач, та груп товарів.

Під терміном «ідентифікація» розуміється встановлення 
відповідності конкретних товарів, які є об’єктами міжнародних 
передач, найменуванню та опису товарів, внесених до списків 
товарів, що підлягають державному експортному кон тролю.

Класифікація товарів щодо їх віднесення до ТВП, ТПВ або 
інших товарів, а також ідентифікація цих товарів за конкрет-
ними позиціями списків товарів, що підлягають державному 
експортному кон тролю, є одним з найбільш важливих елемен-
тів, завдяки якому як суб’єкти господарювання, так і державні 
органи приймають рішення про необхідність застосування до 
конкретних товарів процедур державного експортного кон-
тролю. Виконання цієї роботи повинно здійснюватися висо-
кокваліфікованими фахівцями за конкретними технічними  
напрямками.

За підсумками класифікації та ідентифікації товарів при-
ймаються рішення чи відповідають або не відповідають вони 
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товарам, визначеним у списках товарів, що підлягають держав-
ному експортному кон тролю, та про необхідність отримання 
відповідних дозвільних документів Держекспорткон тролю 
відносно здійснення їх міжнародних передач.

У разі, якщо за підсумками класифікації та ідентифікації то-
варів визначено, що товари відносяться до таких, які за техніч-
ними характеристиками, описом, сферою використання та при-
значенням відповідають товарам, визначеним у списках товарів, 
що підлягають державному експортному кон тролю, суб’єкт го-
сподарювання поряд з іншими загальними процедурами зовніш-
ньоекономічної діяльності повинен здійснити додаткові заходи, 
передбачені вимогами державного експортного кон тролю, а саме:

1) здійснити реєстрацію в Держекспорткон тролі у якості 
суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

2) отримати відповідні повноваження на експорт та імпорт 
товарів (тільки відносно товарів, які класифіковані як 
ТВП, а також відносно будь-яких товарів, які містять ві-
домості, що становлять державну таємницю);

3) отримувати відповідні висновки Держекспорткон тролю 
щодо можливості проведення переговорів, пов’язаних 
з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких 
до відповідної іноземної держави встановлено, виходячи 
з міжнародних зобов’язань, ембарго;

4) укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) про 
здійснення експорту товарів до будь-яких держав з ураху-
ванням вимог у галузі державного експортного кон тролю;

5) здійснювати міжнародні передачі товарів лише на підставі 
відповідних дозволів чи висновків Держекспорткон тролю;

6) вживати заходів щодо кон тролю доставки та кінцевого 
використання експортованих товарів;

7) звітувати до Держекспорткон тролю про використання 
отриманих дозволів та документів про гарантії;

8) нести відповідальність за порушення встановленого по-
рядку здійснення міжнародних передач товарів відповід-
но до законодавства.

Схема взаємозв’язку процедур експортного кон тролю під 
час прийняття рішень про можливість надання дозвільних до-
кументів чи документів про гарантії наведена на мал. 1.2-5. 
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Мал. 1.2-5.  Схема процедур експортного кон тролю під час 
прийняття рішень про надання дозвільних документів чи 

документів про гарантії
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Відповідно до законодавства попередня ідентифікація то-
варів є обов’язком суб’єкта господарювання. Обґрунтовану 
технічну класифікацію та ідентифікацію товарів можуть вико-
нати лише суб’єкти господарювання, які є розробниками або 
виробниками відповідних товарів. Основою здійснення таких 
робіт є наявність у підприємства відповідних фахівців, а також 
технічних даних та характеристик товарів, які можуть бути ви-
кладені у технічних умовах, технічних описах або у техноло-
гічній документації.

У випадках, коли відповідні конструкторсько-технологічні 
підрозділи відсутні, суб’єкт господарювання має право дору-
чити проведення попередньої ідентифікації товарів організації, 
яка отримала в установленому порядку повноваження на про-
ведення ідентифікації товарів у галузі державного експортного 
кон тролю, отримати висновок такої організації щодо ідентифі-
кації товарів та використати такий висновок під час підготовки 
довідки щодо ідентифікації товарів.

Щодо попередньої ідентифікації товарів дивись у главі 
3.6 розділу IІІ цього Довідника.

1.2.8.б. Списки товарів, що підлягають державному  
експортному кон тролю

З метою створення належних умов кон тролю за міжнарод-
ними передачами визначених груп товарів у рамках відповід-
них міжнародних режимів експортного кон тролю рекомендо-
вані кон трольні списки відповідно до груп товарів, що є ос-
новними для цілей кожного з цих режимів.

Зазначені списки та процедури (порядок) їх застосування 
Україна, як і кожна з держав-учасників, впроваджує на націо-
нальному рівні.

Статтею 4 Закону України «Про державний кон троль за 
міжнародними передачами товарів військового призначення 
та подвійного використання» визначені такі основні принци-
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пи державної політики в галузі державного експортного кон-
тролю як:

«здійснення експортного кон тролю тільки тією мірою, що 
необхідна для досягнення його цілей;

узгодження процедур і правил державного експортного кон-
тролю з міжнародними правовими нормами та практикою».

Саме принцип «здійснення експортного кон тролю тільки 
тією мірою, що необхідна для досягнення його цілей» є нор-
мою, завдяки якій до списків товарів, що підлягають держав-
ному експортному кон тролю (далі —  кон трольні списки това-
рів), вносяться не тільки їх найменування, а й докладний опис 
таких товарів.

Цією нормою законодавець визначив міру експортного кон-
тролю стосовно конкретних товарів, а саме: експортному кон-
тролю підлягають не загальні групи товарів, а тільки ті товари, 
докладний опис яких наведений у відповідних кон трольних 
списках товарів.

Якщо у кон трольний список товарів, внести, наприклад, 
тільки назву «верстат», то експортному кон тролю будуть під-
лягати будь-які верстати, які знаходяться у будь-якому стані 
у будь-якому місці та мають будь-які характеристики. І навпа-
ки, якщо термін «верстат» доповнити відповідним описом кон-
кретних верстатів, то експортному кон тролю буде підлягати не 
будь-який верстат, а тільки такий, який має конкретні харак-
теристики, що дозволяє використати такий верстат у процесі 
створення ЗМЗ, засобів її доставки або у процесі створення 
звичайних озброєнь чи військової техніки, тобто тільки ті вер-
стати, які і є метою експортного кон тролю серед великої кіль-
кості інших верстатів.

Саме така практика є підтвердженням безпідставності під-
ходу до здійснення експортного кон тролю шляхом викори-
стання тільки кодів товарів згідно з українською класифікаці-
єю товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі —  УКТЗЕД) 
Митного тарифу України, затвердженого Законом України 
«Про Митний тариф України», тому що ці коди не передбача-
ють використання конкретного кон трольного списку товарів,  
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завдяки чому фактично можуть створюватися умови для штуч-
них перешкод у здійсненні міжнародних передач товарів.

Визначений у статті 4 Закону України «Про державний кон-
троль за міжнародними передачами товарів військового при-
значення та подвійного використання» принцип «узгодження 
процедур і правил державного експортного кон тролю з між-
народними правовими нормами та практикою» передбачає 
використання у національному законодавстві, у тому числі 
національних списках товарів, що підлягають державному 
експортному кон тролю, найкращої практики інших держав 
у галузі експортного кон тролю та адекватність національних 
списків держав-учасниць міжнародних режимів експортного 
кон тролю, що на практиці дозволяє користуватися рівними мож-
ливостями кожному з експортерів будь-якої держави-учасниці.

У той же час зазначений принцип не забороняє використо-
вувати у національному законодавстві і додаткові національні 
підходи як до здійснення державного експортного кон тролю, 
так і до складання національних списків товарів, що підляга-
ють державному експортному кон тролю.

Відповідно до визначених цим Законом класів товарів, тоб-
то ТВП та ТПВ, нормативно-правовими актами Кабінету Міні-
стрів України затверджені відповідні списки таких товарів, які 
містять як найменування, так і опис цих товарів.

Виходячи з визначеного законодавцем принципу «здійснен-
ня експортного кон тролю тільки тією мірою, що необхідна 
для досягнення його цілей» та наведених вище міркувань щодо 
безпідставності використання для визначення товарів тільки 
кодів за УКТЗЕД, у зазначені вище кон трольні списки това-
рів введено застереження, що коди товарів за УКТЗЕД надані 
у списках довідково.

Основною підставою для застосування до товарів процедур 
державного експортного кон тролю є відповідність таких това-
рів найменуванню та опису товарів за відповідними групами, 
які наведені у кон трольних списках товарів.
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Національний Список товарів військового призначення, 
міжнародні передачі яких підлягають державному кон тролю, 
наведений у додатку до Порядку здійснення державного кон-
тролю за міжнародними передачами товарів військового при-
значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 20.11.03 № 1807 (із змінами).

Зазначений список розроблений на базі кон трольного пе-
реліку товарів військового призначення, прийнятого в рамках 
міжнародного режиму експортного кон тролю Вассенаарська 
домовленість.

Список охоплює товари військового призначення, стосовно 
яких здійснюються процедури державного експортного кон-
тролю, і містить 22 категорії товарів військового призначен-
ня —  зброю та озброєння, боєприпаси, бомби, торпеди, раке-
ти, апаратуру керування вогнем та апаратуру протидії, наземні 
транспортні засоби (у тому числі танки, броньовані машини 
тощо), хімічні та біологічні токсичні агенти, сльозоточиві гази, 
радіоактивні матеріали, військові вибухові речовини і паливо, 
військові кораблі, військові літальні апарати (у тому числі без-
пілотні), військове електронне обладнання, високошвидкісні 
системи зброї, броньоване чи захисне обладнання, обладнання 
для військової підготовки, обладнання і технології для вироб-
ництва виробів військового призначення, зброю спрямованої 
енергії, військове кріогенне обладнання, а також програмне за-
безпечення і технології спеціального призначення для військо-
вого використання.

Національні списки товарів подвійного використання на-
ведені у додатках 1-5 до Порядку здійснення державного кон-
тролю за товарами подвійного використання, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 
(із змінами).

Списки товарів подвійного використання включають:
1) Список товарів подвійного використання, що можуть 

бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, 
військової чи спеціальної техніки.
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Зазначений список розроблений на базі кон трольного пе-
реліку товарів подвійного використання, прийнятого в рамках 
міжнародного режиму експортного кон тролю Вассенаарська 
домовленість.

Список (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
29.09.2010 № 887, із змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.2012 № 696) охоплює окремі види 
матеріалів, обладнання, програмного забезпечення і техноло-
гій, що можуть бути використані для створення звичайних оз-
броєнь, боєприпасів, вибухових речовин та військової техніки.

Список містить дев’ять категорій товарів за відповідними 
розділами:

•	 розділ 1. Спеціальні матеріали та пов’язане з ними об-
ладнання;

•	 розділ 2. Оброблення матеріалів;
•	 розділ 3. Електроніка;
•	 розділ 4. Комп’ютери;
•	 розділ 5. (частина 1. Зв’язок; частина 2. Захист інфор-

мації; частина 3. Спеціальні технічні засоби);
•	 розділ 6. Датчики і «лазери»;
•	 розділ 7. Навігаційні системи та авіаційна радіоелек-

троніка;
•	 розділ 8. Морські транспортні засоби;
•	 розділ 9. Авіаційні та ракетно-космічні рушійні систе-

ми;
2) Список товарів подвійного використання, що можуть 

бути використані у створенні ракетної зброї.
Зазначений список розроблений на базі кон трольного пере-

ліку обладнання, програмного забезпечення та технологій, що 
стосуються ракет, який є додатком до Керівних принципів між-
народного режиму експортного кон тролю Режим кон тролю за 
ракетними технологіями.

Список (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 01.08.2012 № 698, із змінами, внесеними постановою Ка-
бінету Міністрів України від 23.10.2013 № 779) складається 
з двох категорій товарів (категорія I та категорія II).
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До категорії І належать: закінчені ракетні системи (включа-
ючи балістичні ракети, ракети-носії космічних апаратів та до-
слідницькі ракети), закінчені системи атмосферних безпілот-
них літальних апаратів (включаючи крилаті ракети, радіокеро-
вані літаки-мішені та радіокеровані розвідувальні літаки), що 
мають можливість доставляти не менш як 500 кг корисного на-
вантаження на відстань не менш як 300 км; а також виробниче 
обладнання до таких систем, закінчені підсистеми, придатні до 
використання в закінчених системах доставки (окремі ступені 
ракет, головні частини та корисне навантаження, твердопалив-
ні, гібридні або рідиннопаливні ракетні двигуни, придатні для 
використання в зазначених системах, комплекси наведення та 
системи керування, засоби поразки або вибухові пристрої бо-
єголовок ракет).

До категорії ІІ належать: закінчені ракетні системи (вклю-
чаючи балістичні ракети, ракети-носії космічних апаратів та 
дослідницькі ракети), закінчені системи атмосферних безпі-
лотних літальних апаратів (включаючи крилаті ракети, радіо-
керовані літаки-мішені та радіокеровані розвідувальні літаки), 
що мають максимальну дальність 300 км або більше і не вклю-
чені до категорії I; а також турбореактивні і турбовентиляторні 
двигуни, прямоточні повітряно-реактивні двигуни, турбогвин-
тові двигуни, ракетне паливо та компоненти; обладнання для 
виробництва; агрегати і компоненти; конструкційні матеріали; 
системи навігації; системи керування польотом; радіоелектро-
нне обладнання; системи забезпечення запуску; комп’ютери та 
перетворювачі; обладнання для випробувань; системи моде-
лювання та імітації; технології «СТЕЛС»; системи захисту від 
факторів ядерного вибуху; окремі ступені ракет;

3) Список товарів подвійного використання, що можуть 
бути використані у створенні ядерної зброї.

Зазначений список розроблений на базі списків ядерних ма-
теріалів, промислового обладнання, товарів і технологій, чут-
ливих до розповсюдження ядерної зброї, розроблених в рамках 
міжнародних режимів експортного кон тролю Група ядерних 
постачальників та Комітет Цангера.
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Список (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 17.07.2009 № 740) складається з двох частин (частина I та 
частина II).

До частини І «Матеріали, ядерні реактори, установки та 
спеціальні неядерні матеріали» належать: ядерні матеріали 
(вихідний та спеціальний матеріал, що розщеплюється, інші 
матеріали, що розщеплюються); спеціальні неядерні матеріа-
ли; реактори і спеціально призначені або підготовлені облад-
нання та компоненти до них; установки з переробки опромі-
нених паливних елементів та спеціально призначене або під-
готовлене для цього обладнання; установки для виготовлення 
паливних елементів ядерних реакторів; установки для вироб-
ництва важкої води, дейтерію; установки для конверсії урану 
та плутонію.

До частини ІІ «Товари подвійного використання» належать: 
промислове обладнання; матеріали; обладнання та комплекту-
ючі для розподілу ізотопів урану (крім зазначених у частині І); 
установки для виробництва важкої води (крім зазначених у ча-
стині І); обладнання для випробування, вимірювання та розро-
блення ядерних вибухових пристроїв; компоненти для ядерних 
вибухових пристроїв;

4) Список товарів подвійного використання, що можуть 
бути використані у створенні хімічної зброї.

Зазначений список підготовлений на базі переліку виробни-
чих потужностей та обладнання хімічної промисловості, а та-
кож відповідних технологій та програмного забезпечення, які 
є товарами подвійного використання, що можуть бути викори-
стані у створенні хімічної зброї, розробленого в рамках між-
народного режиму експортного кон тролю Австралійська гру-
па, та списків хімікатів, наведених у додатку до Конвенції про 
заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування 
хімічної зброї та про її знищення.

Список (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 28.01.2004 № 86, із змінами, внесеними постановою Ка-
бінету Міністрів України від 13.04.2005 № 274) складається 
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з трьох частин (частина I «Хімікати», частина II «Обладнання» 
та частина III «Технології»).

Особливо необхідно відмітити частину І «Хімікати», яка 
включає три розділи зі списками токсичних хімікатів та пре-
курсорів у кожному.

У розділі 1 наведені токсичні хімікати, які розроблялися, ви-
роблялися, накопичувалися або використовувалися як хімічна 
зброя (або можуть використовуватися як хімічна зброя), а та-
кож прекурсори, які можуть бути використані на прикінцевій 
стадії виготовлення токсичного хімікату розділу 1.

У розділі 2 наведені токсичні хімікати, які не можуть бути 
використані як хімічна зброя, але можуть бути використані як 
її компоненти, а також прекурсори, які можуть бути викорис-
тані на прикінцевій стадії виготовлення токсичного хімікату 
розділу 2 або розділу 1.

У розділі 3 наведені токсичні хімікати та прекурсори, які ви-
користовуються промисловістю у великих комерційних кіль-
костях;

5) Список товарів подвійного використання, що можуть 
бути використані у створенні бактеріологічної (біологіч-
ної) та токсинної зброї.

Зазначений список розроблений на базі списків біологічних 
агентів, патогенів небезпечних для людей, тварин та рослин, 
збудників захворювань рослин, біологічного обладнання по-
двійного використання та пов’язаних з ними технологій і про-
грамного забезпечення, розроблених в рамках міжнародного 
режиму експортного кон тролю «Австралійська група».

Список (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 05.04.2012 № 282) складається з трьох частин.

До частини I включені біологічні агенти (патогени, небез-
печні для людини; токсини, патогени, небезпечні для тварин; 
патогени, небезпечні для рослин), до частини II —  обладнання 
для обробки біологічних матеріалів та пов’язане з ним про-
грамне забезпечення, до частини III —  технології, послуги 
(технічна допомога).
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Списки товарів, що підлягають державному експортному 
кон тролю, складаються Держекспорткон тролем із залучен-
ням заінтересованих органів виконавчої влади (профільних  
міністерств, служб, тощо) та фахівців провідних за напряма-
ми діяльності підприємств, наукових установ, організацій та їх 
об’єднань.
1.2.8.в. Національний кон троль у списках товарів, що 

підлягають державному експортному кон тролю
Деякі списки товарів подвійного використання містять до-

даткові категорії товарів, за якими встановлено національний 
кон троль.

Національний кон троль «спеціальних товарів» встановлю-
ється з метою захисту національних інтересів та виходячи з не-
обхідності забезпечення національної безпеки держави.

Запровадження національного кон тролю здійснюється шля-
хом введення додаткових категорій товарів до окремих кон-
трольних списків товарів. Так, Список товарів подвійного 
використання, що можуть бути використані для створення 
звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, 
містить деякі категорії товарів, які включені для кон тролю 
з точки зору боротьби з тероризмом та використання їх в інших 
протиправних цілях, а також деякі типи електронної апарату-
ри, включеної для кон тролю з точки зору національної безпеки 
(наприклад, позиція «1.С.13.* Матеріали, які за своїми власти-
востями можуть бути використані у терористичних цілях»). 
З метою визначення зазначених товарів у цьому Списку вико-
ристовуються спеціальні позначки «*» (зірочка).
1.2.8.г. Кон троль за міжнародними передачами товарів, не 

включених до списків товарів, що підлягають  
державному експортному кон тролю. Товари  
«всеохоплюючого кон тролю»

У частині другій статті 10 Закону України «Про міжнародні 
передачі товарів військового призначення та подвійного вико-
ристання» зазначається, що державний експортний кон троль 
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здійснюється також і стосовно експорту, імпорту або тимча-
сового вивезення товарів не внесених до списків товарів, що 
підлягають державному експортному кон тролю, у разі, коли:

1) такі товари ввозяться на територію України з наданням 
міжнародного імпортного сертифіката на вимогу держа-
ви-експортера;

2) експорт або тимчасове вивезення таких товарів за межі 
України здійснюється до держав, стосовно яких резолю-
ціями Ради Безпеки ООН, інших міжнародних організа-
цій, членом яких є Україна, чи національним законодав-
ством установлене повне або часткове ембарго на поста-
чання таких товарів.

1. У випадках, коли товари, що не внесені до кон трольних 
списків товарів, ввозяться на територію України з наданням 
міжнародного імпортного сертифіката, український суб’єкт —  
імпортер повинен звернутися до Держекспорткон тролю за 
отриманням міжнародного імпортного сертифіката і надати 
необхідні для цього документи. Порядок отримання міжнарод-
ного імпортного сертифіката визначено постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.05.1999 № 920 «Про затвердження 
Положення про порядок надання гарантій та здійснення дер-
жавного кон тролю за виконанням зобов’язань щодо викори-
стання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному 
експортному кон тролю».

Держекспорткон троль надає такому суб’єкту міжнародний 
імпортний сертифікат, а також відповідний дозвіл на імпорт 
зазначених у цьому сертифікаті товарів (положення абзацу 
другого статті 22 Порядку, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 28.01.2004№ 86, та абзацу четвертого 
пункту 6 Положення, затвердженого постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 27.05.1999 № 920).

Щодо міжнародного імпортного сертифіката дивись 
пункт 2.4.2 глави 2.4 розділу II цього Довідника.
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Вимога держави —  експортера про надання міжнародного 
імпортного сертифіката стосовно товарів, не внесених до кон-
трольних списків товарів, на практиці може бути визначена як 
в окремому документі, так і в зовнішньоекономічному догово-
рі (контракті) про поставку товарів до України.

Відповідно до норм, визначених наведеним вище Поло-
женням, товари, ввезені на територію України з наданням 
державних гарантії щодо їх використання у заявлених цілях, 
тобто з наданням міжнародного імпортного сертифіката, не 
можуть бути реекспортовані з України або передані до третіх 
держав без відповідного дозволу Держекспорткон тролю на їх 
реекспорт або передачу до третіх держав. Передача таких то-
варів іншому кінцевому споживачеві в межах України також 
може здійснюватися лише на підставі відповідного висновку 
Держекспорткон тролю.

Процедури державного експортного кон тролю стосовно то-
варів, не внесених до кон трольних списків товарів, ввезення 
яких на територію України здійснювалося з наданням міжна-
родного імпортного сертифіката відповідно до норм зазначе-
ного вище Положення передбачають:

•	 надання Держекспорткон тролем повідомлення Дер-
жавній фіскальній службі України (далі —  ДФС) про 
видачу українському суб’єкту —  імпортеру відповід-
ного міжнародного імпортного сертифіката;

•	 здійснення ДФС заходів щодо недопущення вивезення 
з митної території України товарів, зазначених у між-
народному імпортному сертифікаті, без дозволу або 
висновку Держекспорткон тролю;

•	 отримання українським суб’єктом —  імпортером сер-
тифіката підтвердження доставки товарів на терито-
рію України, який видається ДФС (сертифікат переда-
ється українським суб’єктом іноземному партнеру —  
експортеру).

2. Норма про застосування процедур державного експорт-
ного кон тролю у випадках експорту або тимчасового вивезен-
ня товарів, не внесених до кон трольних списків товарів, до 
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держав, стосовно яких установлене повне або часткове ембар-
го на постачання таких товарів, реалізується шляхом видання 
відповідних актів Кабінету Міністрів України щодо встанов-
лення обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних 
зобов’язань України.

Порядок прийняття таких актів Кабінету Міністрів України 
визначений Указом Президента України від 15 липня 1999 року 
№ 861 «Про Порядок встановлення (скасування) обмежень 
на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань  
України».

Також частинами першою та третьою зазначеного Закону 
передбачено:

«При отриманні центральними органами виконавчої влади, 
що здійснюють державний експортний кон троль, інформації 
про наміри або можливість використання будь-яких товарів, 
не внесених до списків, у державах, що є їх кінцевими спожива-
чами, для розроблення, виробництва, складання, випробування, 
ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модерніза-
ції, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифі-
кації або для розповсюдження зброї масового знищення чи за-
собів її доставки зазначені органи зобов’язані поінформувати 
про це Держекспорткон троль, який має право у зв’язку з цим 
застосовувати до таких товарів процедури державного екс-
портного кон тролю.»

«Якщо будь-якому суб’єкту господарювання повідомлено 
Держекспорткон тролем або йому стало відомо іншим шля-
хом про можливість повного чи часткового використання 
будь-яких товарів, що передбачаються для експорту або тим-
часового вивезення до інших держав, для розроблення, вироб-
ництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслу-
говування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, 
зберігання, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження 
зброї масового знищення чи засобів її доставки, або для вій-
ськового кінцевого використання у державах, стосовно яких 
резолюціями Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, ін-
ших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи  
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національним законодавством установлене повне або часткове 
ембарго на постачання товарів військового призначення, цей 
суб’єкт зобов’язаний звернутися до Держекспорт кон тролю за 
отриманням дозволу на право здійснення експорту цих товарів 
незалежно від того, зазначені вони у списках чи ні».

Одним з аспектів, який потребує особливої уваги, є регулю-
вання експорту чи реекспорту товарів (виробів, послуг, техніч-
них даних), коли експортер поінформований (Держекспорткон-
тролем або йому стало відомо іншим шляхом), що товари, які 
передбачені для експорту (незалежно від того зазначені вони 
у відповідних кон трольних списках товарів чи ні), призначені 
для використання (або можуть бути використані) у діяльності, 
пов’язаній із створенням або виробництвом ЗМЗ, ракетних 
засобів її доставки, або в іншій, пов’язаній з цим діяльності. 
Відповідно до термінів, які застосовуються у діяльності між-
народних організацій з експортного кон тролю, кон троль за екс-
портом товарів у таких випадках має назву «всеохоплюючий 
кон троль» (Catch-all).

Стаття 10 зазначеного вище Закону містить норми, які да-
ють законодавче підґрунтя для застосування процедур держав-
ного експортного кон тролю до будь-яких товарів, не внесених 
до кон трольних списків товарів, тобто саме ця стаття встанов-
лює принцип «всеохоплюючого кон тролю» за експортом това-
рів у визначених нею випадках.

Зверніть увагу, що суб’єкт господарювання повинен звер-
нутися до Держекспорткон тролю за отриманням дозвільного 
документа незалежно від того зазначені товари у кон трольних 
списках товарів чи ні у випадках, коли суб’єкту господарюван-
ня повідомлено Держекспорткон тролем або йому стало відомо 
іншим шляхом про можливість повного чи часткового викори-
стання будь-яких товарів, що передбачаються для експорту або 
тимчасового вивезення до інших держав, з метою:

•	 експорту або тимчасового вивезення до інших держав 
для розроблення, виробництва, складання, випробу-
вання, ремонту, технічного обслуговування, модифіка-
ції, модернізації, експлуатації, управління, зберігання,  
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виявлення, ідентифікації або для розповсюдження 
ЗМЗ чи засобів її доставки;

•	 військового кінцевого використання у державах, сто-
совно яких резолюціями Ради Безпеки ООН, інших 
міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи 
національним законодавством установлене ембарго на 
постачання товарів військового призначення.

Зазначені норми мають дуже велике значення для цілей 
експортного кон тролю, тому що ними фактично введений 
принцип —  якщо суб’єкта поінформовано чи він обізнаний 
(йому відомо) іншим шляхом, то такий суб’єкт стає об’єк-
том заходів у галузі державного експортного кон тролю і він 
зобов’язаний виконати процедури державного експортного 
кон тролю, а у разі їх невиконання —  нести відповідальність 
за порушення законодавства в галузі державного експортного 
кон тролю.

Під термінами «поінформований» та «йому відомо» розумі-
ється, що експортер володіє відповідними знаннями (інформа-
цією) про експортну операцію, які повинні викликати обґрун-
товану підозру щодо ризику, пов’язаного з розповсюдженням, 
або ризику, пов’язаного з порушенням відповідних міжнарод-
них зобов’язань України.

Інформування з боку державних органів або  
обізнаність суб’єкта господарювання —  експортера

Вимоги щодо виконання процедур державного експортно-
го кон тролю для товарів, включених до кон трольних списків 
товарів, базуються виключно на положеннях нормативно-пра-
вових актів, що містять найменування та описи таких товарів. 
У випадку товарів, не включених до кон трольних списків това-
рів, потрібно брати до уваги певні додаткові елементи.

Вимоги щодо виконання процедур державного експортного 
кон тролю відносно товарів, не включених до кон трольних спис-
ків товарів, вступають в силу за наявності двох альтернатив:

1) коли експортер «повідомлений» про необхідність ви-
конання процедур експортного кон тролю відносно  
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конкретних товарів, тобто він «обізнаний» про виконання 
таких процедур, або

2) коли експортер будь-яким іншим чином «обізнаний» про 
те, що товари, які передбачаються для експорту, можуть 
бути використані з метою, пов’язаною із створенням 
ЗМЗ, засобів її доставки або всупереч міжнародним зо-
бов’язанням України.

Експортер стає «повідомленим» про необхідність вико-
нання процедур державного експортного кон тролю віднос-
но конкретних товарів, не включених до кон трольних спис-
ків товарів, у разі отримання ним письмового повідомлення 
Держекспорткон тролю чи іншого державного органу, що такі 
товари можуть бути використані з метою, пов’язаною із ство-
ренням ЗМЗ, засобів її доставки або всупереч міжнародним 
зобов’язанням України. Як правило, Держекспорткон троль 
повідомляє експортера про необхідність виконання процедур 
експортного кон тролю відносно конкретних товарів, не вклю-
чених до кон трольних списків товарів, за підсумками реєстра-
ції такого експортера в Держекспорткон тролі.

Держекспорткон троль робить це повідомлення у письмо-
вому вигляді та надсилає його експортеру. Цим документом 
експортеру повідомляється про особливі обставини, пов’язані 
з експортом конкретних товарів до визначеної держави та про 
те, що експорт таких товарів може здійснюватися лише після 
отримання відповідного дозвільного документа.

Таке письмове повідомлення є юридичною підставою за-
стосування вимог державного експортного кон тролю до кон-
кретних товарів та впровадження дозвільних процедур у разі 
намірів експорту таких товарів до визначеної держави.

Будучи «повідомленим» суб’єкт господарювання —  експор-
тер, перш ніж укласти зовнішньоекономічний договір (кон-
тракт) з іноземним суб’єктом відносно експорту зазначених 
товарів, повинен звернутися до Держекспорткон тролю для  
визначення подальших процедур здійснення експорту та-
ких товарів. Експорт зазначених товарів може бути здійснено 
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суб’єктом лише після отримання ним відповідного дозвільного 
документу Держекспорткон тролю.

Здійснення експорту без отримання дозвільного документу 
є порушенням вимог законодавства в галузі державного екс-
портного кон тролю, а наслідком такого порушення може бути 
застосування до експортера та його посадових осіб відповід-
них заходів правозастосування.

Експортер стає «обізнаним» у випадках, коли він будь-яким 
чином має інформацію про те, що товари, що передбачаються 
для експорту, можуть бути використані з метою, пов’язаною із 
створенням ЗМЗ, засобів її доставки або всупереч міжнарод-
ним зобов’язанням України тощо.

У разі «обізнаності» суб’єкт господарювання —  експортер 
повинен за власною ініціативою повідомити Держекспорткон-
троль про відоме йому використання товарів шляхом надання 
заяви про отримання відповідного дозволу чи подання заяви 
з метою отримання роз’яснень відносно можливості здійснен-
ня конкретної міжнародної передачі товарів.

Отримавши заяву Держекспорткон троль обов’язково здійс-
нить ретельний аналіз можливості експорту та порядку його 
здійснення. Після отримання від суб’єкта господарювання —  
експортера зазначеної вище заяви Держекспорткон троль, за 
підсумками експертизи, приймає рішення щодо необхідності 
застосування процедур експортного кон тролю відносно експор-
ту конкретних товарів, або надає суб’єкту відповідного інфор-
маційного листа. Про прийняте рішення Держекспорткон троль 
повідомить суб’єкта господарювання —  експортера у встанов-
лені законодавством терміни, тому здійснення експорту това-
ру до отримання відповідного рішення Держекспорткон тролю 
може розглядатися як порушення законодавства з експортного 
кон тролю.

Як експортер стає «обізнаним»?
Суб’єкт господарювання —  експортер, як правило, стає 

«обізнаним» шляхом отримання інформації з різних джерел, 
таких як:

•	 інформація від замовника;
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•	 інформація з рекламних матеріалів замовника або 
з його сторінок на веб-сайтах;

•	 наявність певних «індикаторів» у документах замов-
ника;

•	 замовлення «специфічних» вимог до товару;
•	 враження від візиту до компанії-замовника;
•	 інформація Держекспорткон тролю чи інших держав-

них органів про замовника, посередника або кінцевого 
споживача;

•	 згадки про «ненадійність» замовника у запобіжних 
лис тах, що надходили раніше, тощо.

Законодавство зобов’язує суб’єкта господарювання —  екс-
портера визначатися з кінцевим використанням товарів та на-
давати Держекспорткон тролю повну та достовірну інформа-
цію про відоме йому кінцеве використання товарів, експорт 
яких планується здійснити. Крім того, це ж саме законодавство 
зобов’язує такого суб’єкта проводити перевірку доставки то-
варів та кінцевого використання товарів і надавати про це ін-
формацію до Держекспорткон тролю. Саме з метою уникнення 
можливих негараздів суб’єкт господарювання —  експортер не 
може передавати товар, не маючи відповідних знань про його 
кінцеве використання, та не може ігнорувати явні індикатори 
можливого «чутливого» використання. Суб’єкт господарюван-
ня —  експортер повинен бути впевненим відносно дійсного 
кінцевого використання товару.

Прак-
тична
порада

З метою уникнення можливих порушень процедур 
та вимог експортного кон тролю суб’єкт господарю-
вання —  експортер повинен перевірити усю наявну ін-
формацію на предмет будь-якої небезпеки переключен-
ня експортованих товарів у бік їх «чутливого» викори-
стання.

Ранні попереджувальні листи
Ранні попереджувальні листи надаються експортерам 

Держекспорткон тролем або іншими державними органами 
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у випадках отримання «критичної» інформації щодо можливо-
го «чутливого» використання товарів певними споживачами. 
Такі листи є важливим елементом осмислення ризиків особа-
ми, відповідальними за експортний кон троль у суб’єктів госпо-
дарювання. Передбачається, що такі листи на ранніх стадіях 
попереджають суб’єктів господарювання про «чутливі» замов-
лення відносно їх товарів. Суб’єкти господарювання не по-
винні ставати жертвами «втаємничених» покупців, фіктивних  
компаній, «поштових скриньок», підставних кінцевих спожива -
чів тощо.

Слід добре розуміти, що навіть коли експортна поставка не 
нанесла шкоди національній безпеці, але її здійснено всупереч 
цілям експортного кон тролю, вона погіршує імідж держави 
у сфері нерозповсюдження та завдає великої шкоди іноземним 
стосункам та промисловості, навіть якщо таку поставку здійс-
нено ненавмисно.

Ранні попереджувальні листи забезпечують експортера кон-
фіденційною інформацією про спроби «чутливих» закупівель 
компаніями, установами чи організаціями різних держав. За-
значена інформація, як правило, має обмежений доступ, при-
значена тільки для внутрішнього користування і не передбаче-
на для передачі замовнику. Такі листи надаються експортерам 
безпосередньо, або надаються органам, до сфери управління 
яких відноситься експортер. Ці листи є своєрідними застере-
женнями для експортерів. Відповідно до законодавства екс-
портери, які отримали такі листи, є «обізнаними» та зобов’яза-
ні дотримуватись викладених у цих листах процедур.

Разом з тим, згадування у попереджувальному листі замов-
ника не означає, що експортер повинен негайно відмовитись 
від експорту. Лист повинен стати попереджувальним сигна-
лом, результатом якого стане поглиблена перевірка експортної 
угоди. В цьому випадку експортер повинен розуміти, що запо-
внення заявки та звернення до Держекспорткон тролю є кро-
ком до забезпечення його власної безпеки. Інформація, пред-
ставлена у попереджувальних листах дуже диференційована 
і повинна бути оцінена експортером з точки зору відповідно-
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сті до кожної конкретної угоди не тільки у випадках, коли такі  
угоди сприяють військовим програмам, але і в випадках, коли 
за зовнішніми ознаками такі угоди мають виключно «цивіль-
ну» мету. Експортерам слід обов’язково врахувати, що у «чут-
ливих» випадках зовнішні ознаки «цивільного» призначення 
не звільняють від дозвільних процедур та не беруться до уваги.

Ризики, пов’язані з товарами, не включеними до  
кон трольних списків товарів —  рішення: оформлення та 

подання заяви «для впевненості»
Відносно товарів, які не включені до кон трольних списків 

товарів, відповідальні особи суб’єкта господарювання обов’яз-
ково повинні здійснювати аналіз усієї наявної інформації про:

•	 свого замовника;
•	 кінцеве використання товарів;
•	 необхідність звернення до Держекспорткон тролю з ме-

тою отримання відповідного дозвільного документу;
•	 обставини замовлення за яких можливо отримати інфор-

мацію про можливе «чутливе» використання товарів;
•	 обставини замовлення, які свідчать, що передбачений 

для експорту товар за будь-яких умов не буде використа-
ний з метою створення ЗМЗ чи засобів її доставки.

Слід пам’ятати, що сумніви у повноті аналізу можуть спро-
вокувати «небажаний» (з точки зору експортного кон тролю) 
експорт. У разі будь-яких сумнівів, доцільно не поспішати з екс-
портом, а звернутися до Держекспорткон тролю із заявою на 
отримання відповідного дозвільного документу. Якщо за під-
сумками експертизи Держекспорткон троль дійде висновку, що 
постачання товарів не містить будь-яких ознак «чутливого ви-
користання», суб’єкту господарювання буде видано документ, 
який підтверджує, що таке постачання товарів «дозволу не 
потребує». Проте, слід розуміти, що надання Держекспорткон-
тролем зазначеного документу є виключно разовим і цей доку-
мент жодним чином не може бути розповсюджено на будь-які 
інші випадки експорту товарів.
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«Чутливе використання»
«Чутливе використання» може стати фактом у випадках, 

коли товари, не внесені до кон трольних списків товарів, ма-
ють специфічні технічні характеристики, завдяки чому вони 
можуть бути використані у програмах створення ЗМЗ чи засо-
бів її доставки. У таких випадках навіть до товарів широкого 
вжитку можуть бути застосовані процедури державного екс-
портного кон тролю.

Необхідно розрізняти наведені нижче види «чутливого ви-
користання» товарів:

1) зброя масового знищення та засоби її доставки:
використання товарів у зв’язку з розробленням, вироб ниц-

твом, обробленням, передачею в управління, обслуговуванням, 
зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюджен-
ням ЗМЗ або засобів її доставки.

Відповідно до цілей експортного кон тролю будь-які постав-
ки товарів, що мають відношення до ЗМЗ, повинні бути пред-
метом експортного кон тролю. На практиці найважливішими є 
поставки на етапі розроблення та виробництва. Зауважте, будь 
ласка, що розроблення зброї може також розпочинатися у до-
слідних інститутах та лабораторіях і, таким чином, бути далеко 
від закінченої зброї за місцем та часом;

2) відносно звичайних озброєнь:
постачання товарів з метою їх військового кінцевого викори-

стання, а саме: з метою розроблення, виробництва, складання, 
випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифіка-
ції, експлуатації, зберігання, виявлення, ідентифікації виробів 
військового призначення, у тому числі:

•	 використання виробничого, випробувального або техно-
логічного обладнання та його компонентів;

•	 використання товарів у якості складових частин виробів 
військового призначення;

•	 включення товарів до складу виробів військового призна-
чення;

•	 постачання товарів у якості складових частин (незакін-
чених продуктів) для виробництва зброї у державах, що 
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перебувають під ембарго на поставки зброї відповідно до 
резолюцій РБ ООН та актів Кабінету Міністрів України;

•	 використання обладнання, матеріалів, технологій (у тому 
числі програмного забезпечення) або надання будь-яких 
послуг.

Експорт товарів, не включених до кон трольних списків 
товарів, з кінцевим пунктом призначення за межами України 
або за межами держав —  учасниць відповідних міжнародних 
режимів експортного кон тролю, у разі можливого «чутливого 
використання» цих товарів, є предметом застосування повно-
масштабних процедур державного експортного кон тролю.

1.2.9. Експертиза в галузі державного експортного  
кон тролю

Експертиза в галузі державного експортного кон тролю 
(далі —  експертиза) є обов’язковою передумовою прийняття 
рішень про можливість здійснення міжнародних передач то-
варів, що підлягають державному експортному кон тролю. За 
підсумками такої експертизи Держекспорткон троль приймає 
рішення про надання суб’єктам відповідних дозволів, виснов-
ків чи міжнародних імпортних сертифікатів, а також рішення 
щодо інших питань, які потребують проведення експертизи та 
віднесені до компетенції Держекспорткон тролю.

Основні процедури щодо організації проведення експерти-
зи викладені у Положенні про порядок проведення експертизи 
в галузі державного експортного кон тролю (далі —  Положен-
ня), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
від 15.07.1997 № 767 (із змінами).

Відповідно до зазначеного Положення експертиза здійсню-
ється відносно товарів, міжнародні передач яких підлягають 
державному експортному кон тролю, а також суб’єктів госпо-
дарювання, які мають намір здійснювати міжнародні передачі 
таких товарів, тобто зазначені товари та суб’єкти є об’єктами 
експертизи в галузі державного експортного кон тролю.

Суб’єктами експертизи в галузі державного експортного кон-
тролю є замовники експертизи (центральні органи виконавчої  
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влади, інші державні органи та суб’єкти господарювання, за-
інтересовані у проведенні такої експертизи), її організатори 
(юридичні і фізичні особи, які на підставі запиту, доручення 
або договору із замовниками організують та проводять експер-
тизу), а також експерти.

Під терміном «експерт» розуміється висококваліфікований 
спеціаліст, який безпосередньо проводить експертизу та несе 
персональну відповідальність за достовірність і повноту ана-
лізу, обґрунтованість висновків відповідно до завдання на про-
ведення експертизи.

Слід підкреслити, що законодавство в галузі державного 
експортного кон тролю містить пряму заборону на призначення 
експертами представників фірм чи організацій, заінтересова-
них у висновках експертизи.

До проведення експертизи можуть залучатися:
•	 центральні органи виконавчої влади та інші державні ор-

гани в межах своєї компетенції;
•	 юридичні особи, а також фахівці підприємств, установ та 

організацій, за запитом Держекспорткон тролю або інших 
державних органів;

•	 юридичні особи, які отримали повноваження на здійс-
нення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів 
у галузі державного експортного кон тролю з ініціативи 
замовника експертизи, заінтересованого в одержанні 
висновків щодо попередньої ідентифікації товарів.

Експертиза може бути попередньою, основною, повтор-
ною та додатковою.

Попередня експертиза здійснюється з метою ідентифіка-
ції товарів відповідно до класів, груп та конкретних товарів, 
щодо яких здійснюються процедури державного експортного 
кон тролю. Така експертиза є обов’язковою під час реєстрації 
Держекспорткон тролем суб’єктів господарювання як суб’єктів 
здійснення міжнародних передач товарів.

Основна експертиза здійснюється з метою визначення 
можливості надання суб’єктам відповідних дозвільних доку-
ментів, документів про гарантії чи з метою визначення можли-
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вості надання суб’єктам господарювання відповідних повно-
важень на право здійснення експорту, імпорту ТВП та товарів, 
які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Повторна або додаткова експертиза проводиться у ви-
падках, коли виявлена додаткова інформація (документи), що 
може спричинити перегляд висновків попередньої чи основної 
експертизи.

Законодавством встановлено, що «тривалість експертизи 
не повинна перевищувати 30 днів з дня подання усіх необхідних 
документів» до Держекспорткон тролю, «а в разі, коли потріб-
не додаткове міжвідомче узгодження —  після завершення та-
кого узгодження».

Слід особливо підкреслити, що проведення всіх видів екс-
пертиз здійснюється на підставі відповідних документів, які 
надають суб’єкти, та документів, наявних в Держекспорткон-
тролі чи отриманих ним від інших державних органів чи ор-
ганізацій, тому подання суб’єктами підроблених документів 
або документів, які містять недостовірні відомості, є порушен-
ням законодавства в галузі державного експортного кон тролю 
і тягне визначену законодавством відповідальність юридичних 
осіб, а також кримінальну та адміністративну відповідальність 
фізичних осіб.

Порушенням правил експертизи є:
•	 вчинення дій, що перешкоджають організації та прове-

денню експертизи, або відмова в наданні експертним 
установам необхідних для проведення експертизи доку-
ментів;

•	 примус експертів або посадових осіб суб’єктів господа-
рювання, які проводять експертизу, до видачі неправди-
вого висновку чи створення таких умов, що призводять 
до неможливості або необ’єктивності в проведенні екс-
пертизи;

•	 дискредитація або переслідування експертів за підготов-
лені ними об’єктивні висновки;

•	 залучення до проведення експертизи осіб, які є безпосе-
редньо заінтересованими в її висновках.
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Особи, винні у вчиненні зазначених порушень, несуть від-
повідальність згідно із законодавством.

Основні завдання експертизи визначені у частині третій 
статті 11 Закону України «Про державний кон троль за міжна-
родними передачами товарів військового призначення та по-
двійного використання», а саме:

1) оцінка стану забезпечення захисту інтересів на-
ціональної безпеки, дотримання міжнародних зо-
бов’язань України, пов’язаних з нерозповсюджен-
ням зброї масового знищення, засобів її доставки 
та обмеженням передач звичайних озброєнь, а та-
кож заходів щодо недопущення використання за-
значених товарів у терористичних та інших про-
типравних цілях.

Відповідно до Закону України «Про основи національної 
безпеки України» до загроз національній безпеці, зокрема, від-
носиться:

•	 воєнно-політична нестабільність, регіональні та локаль-
ні війни (конфлікти) в різних регіонах світу, насамперед, 
поблизу кордонів України;

•	 злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, на-
самперед, поширення міжнародного тероризму;

•	 можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєпри-
пасів, вибухових речовин і засобів масового ураження, 
радіоактивних і наркотичних засобів;

•	 поширення зброї масового ураження і засобів її доставки.
Для ефективного проведення узгоджених заходів щодо 

захисту національних інтересів у політичній, економічній, вій-
ськовій та інших сферах в державі створена система забезпе-
чення національної безпеки України.

Одним із суб’єктів забезпечення національної безпеки є 
Держекспорткон троль.

Зазначені заходи забезпечуються встановленням державно-
го кон тролю за міжнародними передачами ТВП, а також ТПВ 
(тобто товарів, які можуть бути використані у військових або 
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терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, вико-
ристання товарів військового призначення, ЗМЗ, засобів до-
ставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв).

Важливим питанням, яке вирішується під час проведення 
експертизи, є оцінка дотримання міжнародних зобов’язань 
України.

Перш за все це стосується міжнародних зобов’язань Укра-
їни, визначених у міжнародних договорах, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України. Наприклад, 
це стосується оцінки дотримання положень відповідних ре-
золюцій Ради Безпеки ООН відносно встановлення повного 
або часткового ембарго на поставки ТВП та окремих категорій 
ТПВ до визначених у цих резолюціях держав.

Зазначені санкції впроваджуються на національному рівні 
шляхом прийняття відповідних постанов Кабінету Міністрів 
України.

Прикладом міжнародних договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є Договір про нероз-
повсюдження ядерної зброї, Конвенція про заборону розробки, 
виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про 
її знищення та Конвенція про заборону розробки, виробництва, 
накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної 
зброї та про її знищення.

Частиною міжнародних зобов’язань України в галузі екс-
портного кон тролю є відповідні політичні зобов’язання, при-
йняті під час приєднання України до діяльності міжнародних 
режимів експортного кон тролю, таких як Вассенаарська до-
мовленість, Група ядерних постачальників, Комітет Цангера, 
Австралійська група та Режим кон тролю за ракетними техно-
логіями;

2) оцінка значення експорту товарів з точки зору 
можливості створення в державі, яка є кінцевим 
споживачем цих товарів, зброї масового знищення 
або засобів її доставки, звичайних видів озброєн-
ня та військової техніки або придбання будь-яких 
товарів, що можуть бути використані у створенні 
зброї масового знищення чи засобів її доставки.
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Саме це завдання є основним підґрунтям для створення та 
функціонування системи експортного кон тролю України.

Здійснення експертиз за визначеним напрямом повинно 
ґрунтуватися не тільки на підставі аналізу інформації, наданої 
у відповідних документах експортерів, а також на інформації, 
отриманої з інших джерел. Такою інформацією є:

•	 інформація про конкретних споживачів та наміри окре-
мих держав щодо створення ЗМЗ, засобів її доставки або 
створення звичайних видів озброєння, викладена у від-
повідних документах, що розповсюджуються між держа-
вами-учасницями організацій міжнародних режимів екс-
портного кон тролю у рамках обміну такою інформацією;

•	 інформація, отримана під час здійснення міжвідомчого 
узгодження можливості експорту, насамперед інформа-
ція від МЗС, СБУ, Головного управління розвідки Мін-
оборони, інших державних органів, що здійснюють захо-
ди в галузі державного експортного кон тролю.

З метою здійснення зазначених оцінок органи виконавчої 
влади проводять комплекс заходів щодо перевірок отриманої 
від експортера та кінцевого споживача інформації, у тому чис-
лі щодо верифікації наданих кінцевим споживачем документів 
про гарантії, перевірок даних щодо фактичного використання 
товарів, що експортуються, перевірок даних щодо можливого 
відхилення зазначених товарів від використання у заявлених 
цілях.

Слід підкреслити, що відповідно до законодавства 
Держекспорткон троль безпосередньо або спільно з іншими 
центральними органами виконавчої влади сприяє здійсненню 
діяльності, пов’язаної з міжнародною передачею товарів, коли 
це відповідає національним інтересам, передусім завдяки ство-
ренню нових і збереженню існуючих робочих місць у галузі 
високих технологій, або обмежує чи забороняє провадження 
такої діяльності у разі, коли це суперечить національним інтер-
есам України, її міжнародним зобов’язанням, цілям боротьби 
з тероризмом, а також у разі коли є підстави вважати, що за-
значені товари належать до ЗМЗ чи призначені для створення 



147

такої зброї, засобів її доставки, або за відсутності належних 
гарантій (зобов’язань) щодо кінцевого використання товарів.

Таким чином, підсумками вищезазначеної оцінки є схвален-
ня чи обмеження відповідної міжнародної передачі товарів;

3) визначення належності найменувань та описів то-
варів, поданих на експертизу, до найменувань та 
описів товарів, внесених до відповідних списків 
товарів, що підлягають державному експортному 
кон тролю.

Найменування та описи товарів, що підлягають державно-
му експортному кон тролю, визначені у кон трольних списках 
товарів.

Встановлення відповідності конкретних товарів, які є об’єк-
тами міжнародних передач, найменуванню та опису товарів, 
внесених до кон трольних списків товарів, є ідентифікацією то-
варів. Законом встановлено, що попередня ідентифікація това-
рів є обов’язком суб’єкта господарювання.

Обґрунтовану технічну класифікацію та ідентифікацію то-
варів можуть виконати лише суб’єкти господарювання, які є 
розробниками або виробниками конкретних товарів, тобто ма-
ють відповідні конструкторсько-технологічні підрозділи. Ос-
новою здійснення таких робіт є наявність у підприємства необ-
хідних фахівців, технічних даних та характеристик товарів, які 
можуть бути викладені у технічних умовах, технічних описах 
або технологічній документації.

У випадках, коли суб’єкт господарювання не має достатніх 
умов для здійснення класифікації та ідентифікації товарів, він 
має право доручити проведення попередньої ідентифікації то-
варів організації, яка отримала в установленому порядку пов-
новаження на здійснення діяльності щодо попередньої іденти-
фікації.

Щодо попередньої ідентифікації товарів дивись у главі 
3.6 розділу ІIІ Довідника.

Ідентифікація товарів, тобто встановлення їх відповідності 
найменуванню та опису товарів, внесених до кон трольних спис-
ків товарів здійснюється Держекспорткон тролем, як правило, на 
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етапі попередньої експертизи. Для ідентифікації товарів, крім за-
значених вище кон трольних списків товарів, використовуються 
надані суб’єктами господарювання довідки щодо ідентифікації 
товарів, в яких ці суб’єкти зазначають повне найменування, стис-
лий опис, призначення та технічні характеристики кожного об’єк-
та (предмета), що передбачається для експорту, імпорту, тимчасо-
вого вивезення чи ввезення, з визначенням характеристик, які на-
ведені у відповідному кон трольному списку товарів. У разі коли 
суб’єкт має намір здійснювати зазначені міжнародні передачі 
технологій чи послуг, крім технічних довідок, використовуються 
анотовані виклади зазначених технологій чи послуг.

Окрім того, відповідно до Положення (абзац шістнадцятий 
пункту 13)«Держекспорткон троль має право на одержан-
ня від суб’єкта додаткової інформації, технічних довідок чи 
інших документів, які містять роз’яснення щодо поданих 
суб’єктом відомостей і є необхідними для прийняття обґрун-
тованого рішення»;

4) визначення походження товарів.
Визначення походження товарів застосовується, перш за все, 

у випадках їх експорту і є одним з елементів системи кон тролю 
за виконанням зобов’язань щодо використання товарів у заяв-
лених цілях чи щодо реекспорту товарів, імпортованих в Украї-
ну з наданням відповідних гарантій про таке використання.

Так, Порядком здійснення державного кон тролю за міжна-
родними передачами товарів військового призначення, затвер-
дженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 
№ 1807 (із змінами), та Порядком здійснення державного кон-
тролю за міжнародними передачами товарів подвійного ви-
користання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.01.2004 № 86 (із змінами), передбачено, що 
реекспорт чи передача іншому кінцевому споживачу товарів 
здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх експор-
ту, а з метою визначення відсутності обмежень на реекспорт 
експортер «надає документи, які підтверджують відсутність 
обмежень на реекспорт чи передачу іншому кінцевому спожи-
вачеві з боку постачальника цих товарів в Україну».
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Положенням про порядок надання гарантій та здійснення 
державного кон тролю за виконанням зобов’язань щодо вико-
ристання у заявлених цілях товарів, які підлягають держав-
ному експортному кон тролю, затвердженим постановою Ка-
бінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920, передбачено, 
що «обов’язковою умовою для прийняття рішення про мож-
ливість реекспорту товарів є надання до Держекспорткон-
тролю українським експортером офіційної письмової згоди 
іноземного експортера на їх реекспорт».

Відповідно до встановленого порядку визначення похо-
дження товарів здійснюється шляхом отримання від заявників 
довідок про власність товарів, або відповідних договорів комі-
сії у випадках посередництва.

Отримані для «визначення походження товарів» документи 
є також одними з базових документів, які використовуються 
для визначення власника товару, під час прийняття рішення про 
посередницьку (брокерську) діяльність відносно ТВП. Специ-
фікою посередницької (брокерської) діяльності є форма діяль-
ності суб’єкта господарювання України, яка не відноситься до 
міжнародних передач ТВП, а лише сприяє цим операціям.

Виходячи з викладеного, якщо під час визначення походжен-
ня ТВП встановлено, що такі товари належать (є власністю) 
суб’єкту господарської діяльності, який бере участь у здійснен-
ні їх міжнародних передач, така діяльність не може бути кла-
сифікована як «сприяння» і не відноситься до посередницької 
(брокерської). І навпаки, якщо під час визначення походження 
ТВП встановлено, що такі товари не належать суб’єкту, який 
безпосередньо не бере участі у здійсненні їх міжнародних пе-
редач, така діяльність може бути класифікована як «сприяння», 
тобто належить до посередницької (брокерської).

«Визначення походження товарів» є також важливою скла-
довою загальних питань експертиз щодо можливості надання 
суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів відповідних 
дозвільних документів чи документів про гарантії під час оцін-
ки стану забезпечення інтересів національної безпеки, дотри-
мання міжнародних зобов’язань України, а також здійснення 
заходів щодо недопущення використання товарів у терорис-
тичних та інших протиправних цілях;
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5) перевірка наявності гарантій щодо доставки това-
рів заявленому кінцевому споживачу та їх вико-
ристання у заявлених цілях.

Законодавством передбачено, що для отримання дозволу, 
висновку чи міжнародного імпортного сертифіката та при-
йняття відповідного рішення разом із заявою відповідним 
суб’єктом надаються оригінали документів про гарантії.

Виконання вимог щодо гарантій доставки товарів кінцево-
му споживачу та їх використання у заявлених цілях, забезпечу-
ється шляхом виконання процедур, визначених у відповідних 
нормативно-правових актах.

Необхідність надання гарантій щодо доставки товарів заявле-
ному кінцевому споживачу передбачена у пункті 35 Положення 
про порядок надання гарантій та здійснення державного кон-
тролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заяв-
лених цілях товарів, які підлягають державному експортному 
кон тролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 27.05.1999 № 920, в якому визначено, що «експортер зо-
бов’язаний подати Держекспорткон тролю документи про під-
твердження доставки товарів військового призначення. Гаран-
тії експортера щодо надання документів про підтвердження 
доставки товарів військового призначення та терміни надання 
цих документів повинні бути викладені у листі-зверненні, який 
експортер подає Держекспорткон тролю разом із заявою про 
надання відповідного дозволу на право експорту товарів».

У разі коли за рішенням Держекспорткон тролю експортер 
повинен забезпечити супроводження товарів під час їх тран-
спортування, дозвіл на право експорту товарів може бути нада-
ний Держекспорткон тролем лише після отримання від експор-
тера документа, в якому цей експортер бере на себе зобов’язан-
ня про забезпечення супроводження товарів.

З метою забезпечення гарантій кінцевих споживачів щодо 
використання імпортованих з України товарів у заявлених ці-
лях Порядком здійснення державного кон тролю за міжнарод-
ними передачами товарів військового призначення, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 
№ 1807 (із змінами), та Порядком здійснення державного кон-
тролю за міжнародними передачами товарів подвійного викори-
стання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  
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від 28.01.2004 № 86 (із змінами), встановлено, що відповідний 
суб’єкт разом із заявою на експорт повинен надати «оригінали 
документів про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єк-
та-кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів».

Зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта —  кінцевого 
споживача стосовно імпортованих товарів повинні бути надані 
у вигляді сертифіката кінцевого споживача, міжнародного ім-
портного сертифіката або іншого документа, в якому містяться:

•	 відомості про кінцевого споживача товарів, їх експор-
тера, найменування та кількість товарів, кінцеве при-
значення та місце використання;

•	 зобов’язання іноземного суб’єкта —  кінцевого спо-
живача не реекспортувати і не передавати будь-кому 
отримані товари або, що такі товари призначені для 
власних потреб кінцевого споживача, не пов’язаних 
з їх реекспортом чи передаванням.

У разі коли іноземний суб’єкт —  кінцевий споживач має на-
мір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані то-
вари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі 
повинно бути визначено його зобов’язання про здійснення та-
ких операцій лише за наявності письмової згоди на це експор-
тера та Держекспорткон тролю.

Крім зазначених вище базових зобов’язань, у документі про 
зобов’язання та гарантії повинні бути визначені інші зобов’я-
зання, які обумовлені належністю конкретних товарів до від-
повідних груп товарів, а саме:

•	 товарів, що можуть бути використані у створенні ракет-
ної зброї;

•	 товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної 
зброї;

•	 товарів, що можуть бути використані у створенні хіміч-
ної зброї;

•	 товарів, що можуть бути використані у створенні бактері-
ологічної (біологічної) та токсинної зброї.

Більш докладну інформацію щодо документів про гаран-
тії Ви можете отримати у главі 2.4 розділу II цього Довід-
ника.
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6) оцінка стану додержання суб’єктами здійснення 
міжнародних передач товарів законодавства в га-
лузі державного експортного кон тролю, встанов-
лення наявності в них відповідних систем вну-
трішньофірмового експортного кон тролю та орга-
нізаційних документів, які регламентують роботу 
цих систем.

Оцінка стану додержання суб’єктами здійснення міжна-
родних передач товарів законодавства в галузі державного 
експортного кон тролю здійснюється Держекспорткон тролем 
та іншими державними органами, що беруть участь у заходах 
в галузі державного експортного кон тролю, на всіх етапах вза-
ємодії цих органів з відповідним суб’єктом, у тому числі під 
час проведення всіх видів експертиз в галузі державного екс-
портного кон тролю.

Така оцінка здійснюється шляхом аналізу документів, які 
надаються зазначеними суб’єктами (заяв, документів про га-
рантії, даних про товари, звітів про фактичне використання то-
варів тощо), а також шляхом кон тролю виконання суб’єктами 
законодавства у галузі державного експортного кон тролю на 
усіх етапах здійснення міжнародних передач товарів.

Експертиза щодо встановлення наявності у суб’єкта здійс-
нення міжнародних передач товарів систем внутрішньофір-
мового експортного кон тролю та організаційних докумен-
тів, які регламентують роботу цих систем, здійснюється 
Держекспорткон тролем на етапі розгляду відповідних доку-
ментів, що надаються такими суб’єктами з метою атестації 
таких систем. Переліки необхідних для здійснення зазначеної 
експертизи документів надані у Порядку державної атеста-
ції системи внутрішньофірмового експортного кон тролю, 
створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач това-
рів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України  
від 17.07.2003 № 1080;

Щодо систем внутрішньофірмового експортного кон-
тролю суб’єктів господарювання дивись у розділі IІІ цього 
Довідника.
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7) визначення можливості видачі дозволів на право 
експорту, імпорту товарів чи висновків на пра-
во транзиту товарів або проведення переговорів, 
пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) на здійснення міжнарод-
них передач товарів, а також доцільності скасу-
вання або зупинення дії цих дозволів (висновків) 
у разі порушення такими суб’єктами законодав-
ства в галузі державного експортного кон тролю.

При визначенні можливості видачі дозвільних документів 
здійснюється експертиза поданих суб’єктами документів. Та-
кож може здійснюватись перевірка кінцевого споживача чи по-
середника, перевірка інформації про можливе відхилення від 
заявленого кінцевого використання товарів, проведення кон-
сультацій з відповідними органами держав —  учасниць міжна-
родних режимів експортного кон тролю;

8) визначення можливості надання суб’єктам здійс-
нення міжнародних передач товарів міжнародних 
імпортних сертифікатів, а також доцільності ска-
сування або зупинення дії цих документів у разі 
виявлення фактів порушення законодавства в га-
лузі державного експортного кон тролю;

Щодо документів про гарантії дивись у главі 2.4 розділу 
II цього Довідника.

9) визначення можливості проведення реєстрації 
суб’єктів господарювання, які мають намір здійс-
нювати міжнародні передачі товарів, у тому числі 
реєстрації юридичних чи фізичних осіб України, 
що мають намір провадити посередницьку (бро-
керську) діяльність, пов’язану з міжнародними 
передачами товарів військового призначення, 
у Держекспорткон тролі;

Щодо проведення реєстрації суб’єктів господарювання 
дивись у главі 2.1 розділу II цього Довідника.
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10) визначення можливості внесення до Кабінету 
Міністрів України пропозицій щодо надання ним 
суб’єктам господарювання повноважень на право 
здійснення експорту, імпорту товарів військового 
призначення та товарів, які містять відомості, що 
становлять державну таємницю;

Щодо повноважень на право здійснення експорту, імпор-
ту ТВП дивись у главі 2.2 розділу II цього Довідника.

11) визначення належності товарів до матеріальних 
носіїв секретної інформації та грифу секретності 
цих носіїв.

Експертиза щодо визначення належності товарів до матері-
альних носіїв секретної інформації та грифу секретності цих 
носіїв здійснюється на етапі попередньої експертизи товарів 
шляхом аналізу належним чином оформленої «довідки щодо 
належності (неналежності) товарів (груп товарів), які надано 
для попередньої експертизи, до матеріальних носіїв секретної 
інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять дер-
жавну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації (сту-
пеня секретності таких товарів)».

Надання такої довідки передбачено Положенням про по-
рядок проведення експертизи в галузі державного експортно-
го кон тролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.07.1997 № 767.
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РОЗДІЛ II
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 2.1
РЕЄСТРАЦІЯ  
В ДЕРЖЕКСПОРТКОН ТРОЛІ  
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ,  
ЩО МАЮТЬ НАМІР ЗДІЙСНЮВАТИ 
МІЖНАРОДНІ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРІВ

2.1.1. Вимоги законодавства щодо реєстрації суб’єктів  
господарювання в Держекспорткон тролі як  
суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів

У статті 12 Закону України «Про державний кон троль за 
міжнародними передачами товарів військового призначен-
ня та подвійного використання» (далі —  Закон) встановлена 
законодавча норма, згідно з якою суб’єкти господарювання 
попередньо реєструються в Державній службі експортного 
кон тролю України (далі —  Держекспорткон троль) як суб’єкти 
здійснення міжнародних передач товарів у разі намірів таких 
суб’єктів:

1) здійснювати міжнародні передачі товарів військового 
призначення (далі –ТВП) та товарів подвійного викорис-
тання (далі —  ТПВ);

2) проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов’я-
зану з міжнародними передачами ТВП.

При цьому слід враховувати, що зазначена законодавча нор-
ма реєстрації встановлена лише для суб’єктів господарювання 
і не стосується інших суб’єктів, яким згідно з частиною тре-
тьою статті 15 зазначеного Закону можуть надаватися разові 
дозволи чи висновки на право здійснення окремих видів між-
народних передач товарів.
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Витяг 
з Закону

Частина третя статті 15 Закону
«Разовий дозвіл чи висновок може надаватися 

іноземному суб’єкту господарської або іншої діяль-
ності, який здійснює міжнародні передачі товарів 
подвійного використання відповідно до міжнарод-
них договорів, укладених від імені України чи Уряду 
України, або транзит товарів територією Укра-
їни, тимчасове ввезення товарів на територію 
України для їх демонстрування як експонатів на 
міжнародних виставках та ярмарках, проведення 
випробувань; військовим формуванням, правоохо-
ронним органам, органам та підрозділам цивіль-
ного захисту України, які здійснюють тимчасове 
вивезення або ввезення товарів для проведення нав-
чань чи забезпечення діяльності таких формувань 
за межами України або імпорт чи тимчасове вве-
зення товарів на територію України відповідно 
до міжнародних договорів України, укладених від 
імені України чи Уряду України, крім зазначених 
у частині другій статті 2 цього Закону».

1. Слід особливо підкреслити, що реєстрація суб’єктів гос-
подарювання в Держекспорткон тролі є обов’язковою пере-
думовою для надання таким суб’єктам відповідних дозволів, 
висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів.

Зверніть увагу, що згідно зі статтею 10 Закону передбачені 
випадки, в яких процедури державного експортного кон тролю 
застосовуються також і стосовно експорту, імпорту або тимча-
сового вивезення товарів, не внесених до списків товарів, що 
підлягають державному експортному кон тролю.

У таких випадках, перш ніж звертатися до Держекспорткон-
тролю за отриманням дозвільних документів на право здійс-
нення вказаних міжнародних передач, суб’єкт господарювання 
повинен також пройти процедуру реєстрації в Держекспорт-
кон тролі.
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Щодо випадків застосування процедур державного екс-
портного кон тролю щодо міжнародних передач товарів, 
не внесених до списків товарів, що підлягають державному 
експортному кон тролю, дивись підпункт 1.2.8.г пункту 1.2.8 
глави 1.2 розділу I цього Довідника.

При цьому, у разі імпорту таких «товарів, не внесених до 
списків», які ввозяться на територію України з наданням між-
народного імпортного сертифіката (тобто ввезений товар бе-
реться на державний кон троль), суб’єкт господарювання також 
повинен зареєструватися в Держекспорткон тролі як суб’єкт 
здійснення міжнародних передач товарів.

Щодо міжнародного імпортного сертифіката дивись 
пункт 2.4.2 глави 2.4 розділу II цього Довідника.

2. Суб’єкти господарювання, які мають намір проводити 
посередницьку (брокерську) діяльність, що сприяє здійснен-
ню міжнародних передач ТВП, включаючи дії з фінансуван-
ня, транспортування чи експедирування вантажів, незалежно 
від походження таких товарів і території, на якій проводить-
ся зазначена діяльність, реєструються в Держекспорткон тролі 
у зв’язку з тим, що зазначена діяльність відноситься до надан-
ня послуг військового призначення, які у свою чергу є ТВП 
(абзаци п’ятнадцятий, сімнадцятий та тридцять сьомий статті 
1 Закону).

2.1.2. Процедури здійснення реєстрації
Реєстрація суб’єктів господарювання в Держекспорткон-

тролі здійснюється за підсумками проведення попередньої екс-
пертизи в галузі державного експортного кон тролю і є досить 
важливим кроком у подальшій роботі суб’єктів господарюван-
ня, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів.

Порядок проведення попередньої експертизи в галузі дер-
жавного експортного кон тролю, за підсумками якої здійсню-



158

ється реєстрація, викладений у Положенні про порядок прове-
дення експертизи в галузі державного експортного кон тролю 
(далі —  Положення), затвердженому постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 15.07.1997 № 767.

Положення визначає порядок проведення експертизи щодо 
товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному екс-
портному кон тролю, та суб’єктів господарювання, які мають 
намір здійснювати міжнародні передачі таких товарів.

З метою реєстрації в Держекспорткон тролі суб’єкти госпо-
дарювання подають відомості та документи, необхідні для 
проведення попередньої експертизи товарів.

Згідно з пунктом 13 зазначеного Положення для проведення 
попередньої експертизи товарів, міжнародні передачі яких під-
лягають державному експортному кон тролю, суб’єкт господа-
рювання надсилає на ім’я Голови Держекспорткон тролю лист 
із стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

1) оформлену заяву за типовою формою на проведення по-
передньої експертизи;

2) засвідчені копії статуту, установчого договору;
3) довідку щодо попередньої ідентифікації товарів, в якій 

визначена відповідність найменувань та описів конкретних то-
варів (груп товарів), зазначених у заяві, найменуванню та опису 
товарів, внесених до списків товарів, що підлягають державно-
му експортному кон тролю (далі —  кон трольні списки товарів). 
Довідка щодо попередньої ідентифікації товарів засвідчується 
підписом керівника суб’єкта та скріплюється печаткою такого 
суб’єкта. У разі коли суб’єкт має намір здійснювати експорт, 
імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення технологій чи послуг, 
до довідки щодо попередньої ідентифікації товарів додається 
анотований опис зазначених технологій чи послуг.

Під поняттям «ідентифікація товарів» розуміється встанов-
лення відповідності конкретних товарів, які є об’єктами між-
народних передач, найменуванню та опису товарів, внесених 
до кон трольних списків товарів.
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«Ідентифікацію товарів» здійснює Держекспорткон троль 
(пункт 13 Положення), а «попередню ідентифікацію товарів», 
тобто ідентифікацію, яка передує зверненню суб’єктів госпо-
дарювання до Держекспорткон тролю, здійснюють безпосеред-
ньо ці суб’єкти.

Згідно з частиною п’ятою статті 12 зазначеного вище За-
кону «попередня ідентифікація товарів», а також здійснення 
необхідних заходів, пов’язаних з отриманням дозвільних до-
кументів на здійснення міжнародних передач таких товарів є 
обов’язком суб’єкта господарювання;

4) довідку щодо належності (неналежності) товарів (груп 
товарів), які надано для попередньої експертизи, до матеріаль-
них носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інфор-
мації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності 
цієї інформації (ступеня секретності таких товарів), що засвід-
чується підписами керівника суб’єкта і керівника його режи-
мно-секретного органу (за наявності такого органу на підпри-
ємстві), які скріплюються печаткою такого суб’єкта;

Зверніть 
увагу!

Слід зауважити на те, що у разі коли суб’єкт гос-
подарювання є розробником (виробником) товарів, 
міжнародні передачі яких підлягають державному 
експортному кон тролю, або має намір провадити 
посередницьку (брокерську) діяльність, пов’язану 
з міжнародними передачами товарів військового 
призначення, у довідках, зазначених вище в пунктах 3  
та 4, можуть бути зазначені групи товарів, а до-
відки щодо конкретних товарів, міжнародні пере-
дачі яких підлягають державному експортному кон-
тролю, повинні бути подані під час проведення осно-
вної експертизи за заявою суб’єкта щодо надання 
йому дозвільних документів.
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Під виробниками товарів, як правило, розумі-
ють суб’єктів господарювання, які мають виробни-
чі потужності, необхідні для виготовлення товарів 
(виконання робіт, надання послуг) та які одержали 
відповідні ліцензії на здійснення вказаних у них видів 
діяльності, якщо така діяльність підлягає ліцензу-
ванню. Під розробниками товарів, як правило, ро-
зуміють суб’єктів господарювання, які здійснюють 
розробку та модернізацію товарів, мають для цього 
відповідні науково-технічні кадри та експеримен-
тальну базу, а також отримали відповідні ліцензії 
на здійснення вказаних у них видів діяльності, якщо 
така діяльність підлягає ліцензуванню.

5) перелік держав, до яких або з яких передбачається здій-
снити експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення то-
варів, міжнародні передачі яких підлягають державному  
експортному кон тролю;

6) відомості (прізвище, ім’я, по батькові та посада) про по-
садових осіб, які організують та забезпечують додержання 
суб’єктом вимог законодавства з питань державного експорт-
ного кон тролю.

Крім вищезазначених документів, рекомендується подати 
відповідні висновки недержавної експертизи щодо поперед-
ньої ідентифікації товарів, що проводилась за ініціативою 
суб’єкта господарювання юридичною особою, яка отримала 
в установленому порядку повноваження на здійснення діяль-
ності щодо попередньої ідентифікації товарів.

Стосовно повноважень юридичних осіб на здійснення 
діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів дивись 
главу 3.6 розділу III цього Довідника.

Порядок проведення реєстрації, а також рекомендовані зраз-
ки деяких з перелічених вище документів, зокрема тих, про 
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які йшлося вище у пунктах 1, 3 та 4, наведені в Інструкції про 
реєстрацію в Держекспорткон тролі суб’єктів підприємниць-
кої діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних 
передач товарів, затвердженої наказом Держекспорткон тролю 
від 27.04.2009 № 31 (зареєстрований в Міністерстві юстиції  
України 15.07.2009 за № 637/16653).

Тривалість експертизи в галузі державного експортного 
кон тролю, як правило, не перевищує 30 днів з дня подачі усіх 
необхідних документів до Держекспорткон тролю за винятком 
випадків, коли для прийняття обґрунтованого рішення потріб-
не додаткове міжвідомче узгодження.

Держекспорткон троль при проведенні попередньої експер-
тизи має право отримати від суб’єкта господарювання додат-
кові відомості або документи, необхідні для прийняття обґрун-
тованого рішення. До строку розгляду звернення не зарахову-
ється час, необхідний для одержання від суб’єкта додаткової 
інформації.

2.1.3. Підготовка суб’єкта господарювання до реєстрації 
(деякі питання попередньої ідентифікації товарів)

Реєстрації в Держекспорткон тролі передує робота суб’єктів 
господарювання, яка включає, але не обмежується, такими ос-
новними етапами, як:

•	 оцінка можливостей суб’єкта здійснювати самостійну 
зовнішньоекономічну діяльність;

•	 вивчення нормативно-правової бази з питань державного 
експортного кон тролю;

•	 попередня ідентифікація товарів, які можуть бути об’єк-
тами міжнародних передач;

•	 визначення країн, до яких (із яких) плануються міжна-
родні передачі товарів;

•	 підготовка відомостей та документів для реєстрації.
Враховуючи те, що проведення попередньої експертизи това-

рів та реєстрація суб’єктів господарювання в Держекспорткон-
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тролі здійснюються до укладення зовнішньоекономічних до-
говорів (контрактів) з іноземними партнерами, тобто не є кри-
тичним за часом, суб’єктам господарювання рекомендується 
подавати відповідні заяви на проведення попередньої експер-
тизи заздалегідь, тобто до очікуваних строків укладання вказа-
них договорів (контрактів) про здійснення відповідних міжна-
родних передач товарів.

Для підготовки та подання до Держекспорткон тролю до-
відки щодо попередньої ідентифікації товарів суб’єкту госпо-
дарювання необхідно здійснити попередню ідентифікацію 
товарів.

Для проведення попередньої ідентифікації товарів суб’єкти 
господарювання можуть обрати такі три шляхи.

Перший шлях полягає у проведенні попередньої ідентифі-
кації товарів безпосередньо суб’єктом господарювання і ре-
зультатом такої процедури є оформлення довідки щодо попе-
редньої ідентифікації товарів.

Однак, обґрунтовану попередню ідентифікацію товарів мо-
жуть виконати лише суб’єкти господарювання, які є розроб-
никами або виробниками цих товарів, тобто мають відповідні 
конструкторсько-технологічні підрозділи. Основою здійснен-
ня таких робіт є наявність у підприємства необхідних техніч-
них даних та характеристик товарів, які можуть бути викладені 
в технічних умовах, технічних списках або технологічній до-
кументації.

Другий шлях полягає у дорученні проведення попередньої 
ідентифікації товарів юридичній особі, яка отримала в уста-
новленому порядку повноваження на здійснення діяльності 
щодо попередньої ідентифікації товарів.

Стосовно повноважень юридичних осіб на здійснення 
діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів дивись 
главу 3.6 розділу III цього Довідника.
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Зверніть 
увагу!

Юридичні особи, які отримали повноваження на 
здійснення діяльності щодо попередньої ідентифі-
кації товарів можуть здійснювати таку ідентифі-
кацію будь-яких товарів, крім товарів військового 
призначення.

Цей шлях вважається найбільш прийнятним для суб’єктів, 
яким бракує часу або бажання вникати у тонкощі процесу попе-
редньої ідентифікації. Перелік юридичних осіб, уповноважених 
на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації това-
рів, наведений на офіційному web-сайті Держекспорткон тролю 
у розділі «Попередня ідентифікація товарів» за електронною 
адресою: www.dsecu.gov.ua.

У разі, якщо прийнято рішення скористатися послугами ви-
щевказаних юридичних осіб, необхідно взяти до уваги таке:

•	 висновок, отриманий за результатами проведення попе-
редньої ідентифікації товарів уповноваженою юридич-
ною особою, буде мати для Держекспорткон тролю тіль-
ки рекомендаційний характер. Більш того, у разі, якщо 
такий висновок буде оформлений з порушенням вимог, 
передбачених Інструкцією про порядок надання юри-
дичним особам повноважень на проведення недержав-
ної експертизи товарів у галузі державного експортного 
кон тролю, затвердженої наказом Держекспорткон тролю 
від 15.03.2006 № 82 (зареєстрований в Міністерстві юс-
тиції України 29.03.2006 за № 345/12219), він взагалі 
Держекспорткон тролем братися до уваги при розгляді 
будь-яких звернень не буде;

•	 вказаний висновок не буде містити відомостей щодо 
відповідності або невідповідності товару тим товарам, 
найменування та опис яких наведені у Списку товарів 
військового призначення, міжнародні передачі яких під-
лягають державному кон тролю, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, 
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оскільки відображення таких відомостей у висновку ви-
ходить за межі повноважень таких юридичних осіб;

•	 наявність такого висновку в матеріалах звернення суб’єкта 
господарювання про його реєстрацію в Держекспорткон-
тролі не скасовує необхідність оформлення, підписання 
та подання у цих матеріалах довідки щодо попередньої 
ідентифікації товарів;

•	 цей висновок завжди буде мати обмежену інформацію 
для його одержувача та Держекспорткон тролю, оскільки, 
принаймні на цей час, в Україні немає такої юридичної 
особи чи експерта, повноваження яких охоплювали б усі 
існуючі позиції (розділи, пункти) списків ТПВ, міжна-
родні передачі яких підлягають державному кон тролю.

Третій шлях більш складний, проте не без переваг. Узагаль-
нюючи пункти 4 та 7 Положення, суб’єкти господарювання, 
які заінтересовані у проведенні державної експертизи товару 
з метою визначення віднесення (або не віднесення) його до 
відповідних позицій кон трольних списків товарів, виступаючи 
замовником такої експертизи, можуть з мотивованим запитом 
звернутися до центрального органу виконавчої влади або ін-
шого державного органу (до компетенції яких відноситься то-
вар) та отримати за результатами такої експертизи відповідний 
висновок.

Отриманий висновок буде вважатися висновком державної 
експертизи, у зв’язку із чим, відповідно до пункту 7 Положен-
ня, він є обов’язковим для розгляду Держекспорткон тролем та 
іншими органами виконавчої влади з метою прийняття відпо-
відних рішень.

Разом з цим, наявність такого висновку в матеріалах 
звернення суб’єкта господарювання про його реєстрацію 
в Держекспорткон тролі, як і у попередньому випадку, не ска-
совує необхідність оформлення, підписання та подання у цих 
матеріалах довідки щодо попередньої ідентифікації товарів.
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2.1.4. Документи, що надаються суб’єктам  
господарювання за підсумками їх реєстрації  
в Держекспорткон тролі

За результатами попередньої експертизи в галузі державно-
го експортного кон тролю Держекспорткон троль ідентифікує 
товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до 
конкретних держав, реєструє суб’єктів та видає їм посвідчення 
про реєстрацію як суб’єктів здійснення міжнародних передач 
товарів разом з відповідними роз’ясненнями про особливості 
здійснення таких передач.

Зазначене роз’яснення є невід’ємною частиною посвідчен-
ня про реєстрацію, при цьому роз’яснення має лише інформа-
ційний характер і не є підставою для митного оформлення  
товарів.

Строк дії посвідчення не може перевищувати трьох років.
При подальших зверненнях суб’єкта господарювання до 

Держекспорткон тролю (протягом терміну дії посвідчення про 
реєстрацію) для проведення попередньої експертизи нових то-
варів (товарів, відносно яких не проводилася експертиза) та ре-
єстрації його як суб’єкта здійснення міжнародних передач цих 
нових товарів він отримує додаткове роз’яснення про умови 
здійснення міжнародних передач цих товарів, яке становить-
ся додатком до раніше наданого суб’єкту посвідчення про ре-
єстрацію.

Реквізити роз’яснень, які надаються суб’єкту господарю-
вання Держекспорткон тролем протягом строку дії посвідчення 
необхідно вносити до таблиці на звороті цього посвідчення.

У разі внесення у встановленому порядку змін до норматив-
но-правових актів у галузі державного експортного кон тролю, 
які мають наслідком відповідні зміни у найменуванні та опи-
сі товарів, позиції (примітці) кон трольного списку товарів або 
умов здійснення міжнародних передач товарів, до роз’яснення, 
наданого суб’єкту, вносяться зміни, які враховують відповідні 
зміни, внесені таким нормативно-правовим актом, або оформ-
люється нове роз’яснення.
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З метою внесення відповідних змін у роз’яснення або 
оформлення нового роз’яснення суб’єкт здійснює попередню 
ідентифікацію товарів з урахуванням змін, викладених у нор-
мативно-правових актах, та звертається до Держекспорткон-
тролю.

Глава 2.2
ПОВНОВАЖЕННЯ НА ПРАВО  
ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТУ ТА  
ІМПОРТУ ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ

2.2.1. Вимоги щодо здійснення експорту та імпорту  
товарів військового призначення

Викладена у цій главі інформація має важливе значення для 
суб’єктів господарювання, які мають намір здійснювати екс-
порт та імпорт товарів військового призначення та товарів, 
які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Положеннями статті 20 Закону України «Про зовнішньое-
кономічну діяльність» встановлено, що «виключно уповнова-
женими Україною як державою суб’єктами зовнішньоеконо-
мічної діяльності може здійснюватись експорт та імпорт 
озброєння, боєприпасів, військової техніки та спеціальних 
комплектуючих виробів для їх виробництва, вибухових речовин, 
… а також інших видів продукції, технологій і послуг, які в да-
ний час використовуються при створенні озброєнь і військової 
техніки або становлять державну таємницю України», при 
цьому у статті 13 Закону України «Про державний кон троль 
за міжнародними передачами товарів військового призначен-
ня та подвійного використання», який є спеціальним законом, 
встановлено законодавчу норму, «що для здійснення експорту, 
імпорту товарів військового призначення та товарів, які міс-
тять відомості, що становлять державну таємницю, суб’єк-
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ти господарювання повинні отримати від Кабінету Міністрів 
України відповідні повноваження».

Завдяки зазначеним нормам законодавства забезпечується 
установлення державної монополії на експорт та імпорт това-
рів військового призначення (далі —  ТВП) та товарів, які міс-
тять відомості, що становлять державну таємницю.

Призначення уповноважених суб’єктів господарювання на-
лежить до компетенції Кабінету Міністрів України. З цією ме-
тою Урядом України прийнято постанову Кабінету Міністрів 
України від 08.06.1998 № 838, якою затверджено Положення 
про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяль-
ності повноважень на право здійснення експорту, імпорту то-
варів військового призначення та товарів, які містять відомо-
сті, що становлять державну таємницю.

Примітка Для скорочення термінології у цьому 
Довіднику для зручності у деяких випадках 
за текстом будемо використовувати термін 
«повноваження» для зазначення повноважень, 
що надаються суб’єктам господарювання 
Кабінетом Міністрів України для здійснення 
експорту, імпорту товарів військового 
призначення та товарів, які містять відомості, 
що становлять державну таємницю.

При цьому слід зазначити, що інститут зазначених повно-
важень встановлений законодавством лише для суб’єктів го-
сподарювання і не стосується інших суб’єктів, яким згідно 
з частиною третьою статті 15 Закону України «Про державний 
кон троль за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання» (далі —  Закон) мо-
жуть надаватися разові дозволи чи висновки на право здійс-
нення окремих видів міжнародних передач товарів.
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Витяг 
з Закону

Частина третя статті 15 Закону
«Разовий дозвіл чи висновок може надаватися 

іноземному суб’єкту господарської або іншої діяль-
ності, який здійснює міжнародні передачі товарів 
подвійного використання відповідно до міжнарод-
них договорів, укладених від імені України чи Уряду 
України, або транзит товарів територією України, 
тимчасове ввезення товарів на територію України 
для їх демонстрування як експонатів на міжнарод-
них виставках та ярмарках, проведення випробувань; 
військовим формуванням, правоохоронним органам, 
органам та підрозділам цивільного захисту України, 
які здійснюють тимчасове вивезення або ввезення 
товарів для проведення навчань чи забезпечення ді-
яльності таких формувань за межами України або 
імпорт чи тимчасове ввезення товарів на терито-
рію України відповідно до міжнародних договорів 
України, укладених від імені України чи Уряду Украї-
ни, крім зазначених у частині другій статті 2 цього 
Закону».

Зверніть 
увагу!

Слід також пам’ятати, що чинним 
законодавством не встановлені будь-які вимоги 
щодо необхідності отримання суб’єктами 
господарювання відповідних повноважень для 
здійснення тимчасового ввезення, тимчасового 
вивезення. 

Про необхідність отримання суб’єктом господарювання 
відповідних повноважень зазначається Державною служ-
бою експортного кон тролю України (далі —  Держекспорткон-
троль) у роз’ясненні про особливості здійснення міжнародних 
 передач товарів, що надається суб’єкту господарювання разом 
з посвідченням про його реєстрацію в Держекспорткон тролі як 
суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.
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Здійснення експорту, імпорту зазначених вище товарів 
суб’єктами господарювання, які не мають повноважень, не 
допускається, а відповідні дозволи та міжнародні імпортні 
сертифікати у разі імпорту ТВП та товарів, які містять відо-
мості, що становлять державну таємницю, таким суб’єктам не  
надаються.

Суб’єкти господарювання, які не мають зазначених повно-
важень, можуть здійснювати експорт та імпорт ТВП та това-
рів, які містять відомості, що становлять державу таємницю, 
у встановленому законодавством порядку через уповноваже-
них Кабінетом Міністрів України суб’ектів господарювання.

Суб’єкти господарювання, яким надані відповідні повнова-
ження, наведені у постанові Кабінету Міністрів України від 
12.07.1999 № 1228 «Про надання суб’єктам зовнішньоеконо-
мічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, 
імпорту товарів військового призначення та товарів, які міс-
тять відомості, що становлять державну таємницю».

Повноваження ДК «Укрспецекспорт» визначені Указом 
Президента України від 12.06.1999 № 640 «Про заходи щодо 
підвищення ефективності діяльності Державної компанії з екс-
порту та імпорту продукції і послуг військового та спеціаль-
ного призначення» та постановою Кабінету Міністрів України 
від 09.10.1996 № 1247 «Питання Державної компанії з експор-
ту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального 
призначення» (пункт 2).

2.2.2. Групи товарів, умовою експорту та імпорту яких є 
наявність повноважень

До товарів, умовою експорту та імпорту яких є наявність 
повноважень, відносяться такі групи товарів:

1) товари військового призначення, як вони визначені у аб-
зацах п’ятнадцятому —  двадцять першому статті 1 За-
кону, а саме: вироби військового призначення, послуги 
військового призначення та технології військового при-
значення.
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Слід зазначити, що до послуг військового призначення від-
носиться і посередницька (брокерська) діяльність суб’єк-
тів господарювання, що сприяє здійсненню міжнародних 
передач ТВП, включаючи дії з фінансування, транспор-
тування чи експедирування вантажів, незалежно від по-
ходження таких товарів і території, на якій провадиться 
зазначена діяльність;

2) товари, які містять відомості, що становлять державну 
таємницю, як вони визначені Законом України «Про дер-
жавну таємницю».

Не потребується отримання повноважень для здійснення 
експорту та імпорту ТВП, які згідно з висновками відповідних 
органів виконавчої влади допущені для цивільного використан-
ня. Експорт та імпорт таких товарів здійснюються у порядку, 
встановленому для товарів подвійного використання (пункт 
8 Порядку здійснення державного кон тролю за міжнародни-
ми передачами товарів військового призначення, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 
№ 1807).

Не потребується отримання повноважень у разі:
•	 переміщення товарів у зв’язку із заходами, що прово-

дять Збройні Сили України та інші військові формування 
України за межами її території або військові формування 
іноземних держав на території України в рамках міжна-
родних договорів;

•	 імпорту запасних частин і технологій для ремонту (про-
довження терміну експлуатації) чи модернізації виробів 
військового призначення підприємствами (установами, 
організаціями), які є розробниками або виробниками та-
ких товарів, а також імпорту запасних частин і техноло-
гій для виробництва ТВП підприємствами (установами, 
організаціями), які є виробниками таких товарів.
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Суб’єкти господарювання можуть використовувати раніше 
надані повноваження у разі здійснення:

•	 експорту підприємствами-виробниками спеціально при-
значених комплектуючих до виробів військового призна-
чення для забезпечення виробництва товарів в іноземних 
державах за українськими ліцензіями;

•	 експорту навчального і допоміжного спеціалізованого 
обладнання та приладдя, запасних частин і технологій 
до виробів військового призначення, раніше поставле-
них підприємствами (установами, організаціями) Укра-
їни іноземному споживачу, а також послуг, пов’язаних 
із здійсненням авторського, технічного (гарантійного) 
нагляду, з їх технічним обслуговуванням, ремонтом (про-
довженням терміну експлуатації), випробуваннями тощо, 
якщо вони здійснюються суб’єктом зовнішньоекономіч-
ної діяльності, який був розробником, виробником або 
постачальником таких виробів.

Повноваження надаються суб’єктам господарювання за ок-
ремими позиціями Списку товарів військового призначення, 
міжнародні передачі яких підлягають державному кон тролю, 
або за всіма позиціями цього списку, наприклад Державній 
компанії «Укрспецекспорт».

2.2.3. Загальні процедури прийняття рішень про надання 
повноважень

У разі, якщо Держекспорткон тролем зазначено про необхід-
ність отримання відповідних повноважень у роз’ясненні про 
особливості здійснення міжнародних передач товарів, що на-
дається суб’єкту господарювання разом з посвідченням про 
його реєстрацію як суб’єкта здійснення міжнародних передач 
товарів, то такий суб’єкт повинен створити у себе систему 
внутрішньофірмового експортного кон тролю та здійснити її 
атестацію в Держекспорткон тролі у встановленому норматив-
но-правовими актами в галузі державного експортного кон-
тролю порядку (вимога частини другої статті 13 Закону).
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Питання створення суб’єктом господарювання систе-
ми внутрішньофірмового експортного кон тролю дивись 
у розділі III цього Довідника.

Відповідно до встановленого нормативно-правовими ак-
тами в галузі державного експортного кон тролю порядку за-
гальні процедури прийняття рішень про надання повноважень 
передбачають:

1) реєстрацію суб’єктів господарювання в Держекспорткон-
тролі як суб’єктів здійснення міжнародних передач  
товарів;

2) створення суб’єктом здійснення міжнародних передач 
товарів системи внутрішньофірмового експортного кон-
тролю та атестацію такої системи Держекспорткон-
тролем;

3) надання суб’єктом господарювання до Держекспорткон-
тролю документів, які є необхідними для прийняття рі-
шення про можливість надання повноважень;

4) міжвідомче узгодження можливості надання повнова-
жень. До такого узгодження залучаються Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України (далі —  Мін-
економрозвитку), Міністерство фінансів України (далі —  
Мінфін), Міністерство оборони України (далі —  Мін-
оборони), Міністерство закордонних справ України 
(далі —  МЗС), Служба безпеки України (далі —  СБУ), 
Держекспорткон троль, Служба зовнішньої розвідки 
України (далі —  СЗРУ) та у разі потреби інші централь-
ні органи виконавчої влади, а також Державний концерн 
«Укроборонпром»;

5) розгляд документів про можливість надання повноважень 
Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного 
співробітництва та експортного кон тролю та прийняття 
нею відповідного рішення;

6) підготовку, міжвідомче узгодження та подання Держ-
експорткон тролем до Мінекономрозвитку проекту від-
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повідної постанови Уряду України для внесення його в  
установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів 
України;

7) прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про 
надання відповідних повноважень суб’єкту господарю-
вання;

8) облік Держекспорткон тролем суб’єктів господарювання, 
яким Кабінетом Міністрів України надані повноваження, 
та видача цим суб’єктам за їх зверненням документаль-
ного підтвердження про надані повноваження.

Під час розгляду документів суб’єкта господарювання про 
надання повноважень враховуються такі критерії:

1) його діяльність на міжнародному ринку за поперед  ній рік;
2) відповідність заявленої діяльності міжнародним догово-

рам та зобов’язанням України;
3) відсутність обмежень на співпрацю з визначеними дер-

жавами;
4) відсутність даних про порушення ним або його посадо-

вими особами законодавства, в тому числі, законодавства 
з питань експортного кон тролю;

5) виконання державного замовлення за номенклатурою то-
варів, що передбачаються на експорт;

6) участь у кооперації з виробництва товарів;
7) участь у реалізації міжнародних договорів;
8) доцільність надання повноважень за визначеною номен-

клатурою товарів, виходячи з інтересів держави;
9) наявність на підприємстві (в установі, організації) системи 

внутрішньофірмового експортного кон тролю та посадо-
вих осіб, які забезпечують функціонування цієї системи;

10) наявність ефективної служби маркетингу на підприєм-
стві;

11) потенційні можливості стосовно його закріплення на 
міжнародному ринку, освоєння нових зразків озброєння 
та військової техніки, а також нових регіонів збуту;
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12) можливість проведення рекламної, виставкової, перед-
контрактної та інших видів діяльності з метою реалізації 
товарів;

13) наявність експортних варіантів документації на вироби 
військового призначення;

14) наявність на підприємстві (в установі, організації) вій-
ськового представництва (представництва замовника);

15) наявність у підприємства (установи, організації):
•	 дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з держав-

ною таємницею (у разі коли суб’єкт господарювання має 
намір здійснювати експорт, імпорт товарів, які є матері-
альними носіями інформації, що віднесена до державної 
таємниці);

•	 нормативних документів, які регулюють діяльність у га-
лузі військово-технічного співробітництва та експортно-
го кон тролю;

•	 узгоджених з Міноборони, СБУ, СЗРУ та Державним 
концерном «Укроборонпром» тактико-технічних харак-
теристик зразків озброєння та військової техніки, а також 
основних даних щодо науково-дослідних і дослідно-кон-
структорських робіт із створення (модернізації) зразків 
озброєння та військової техніки, які можуть бути пред-
метом обговорення під час проведення переговорів з іно-
земними суб’єктами господарської діяльності;

•	 можливостей для виконання робіт, надання послуг вій-
ськового призначення, зокрема за рахунок використання 
власних обладнання та технологій, у тому числі з метою 
відновлення технічного ресурсу ТВП;

•	 кредиторської та дебіторської заборгованості;
•	 погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відомо-

стей, які становлять державну таємницю, під час співро-
бітництва з іноземними делегаціями в Україні та перебу-
вання представників підприємства (установи, організа-
ції) за кордоном;

•	 погодженого з Міноборони, Мінекономрозвитку, СБУ та 
СЗРУ плану заходів щодо забезпечення правового захи-
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сту державних інтересів під час передачі іноземним за-
мовникам об’єктів права інтелектуальної власності, що 
містяться в ТВП, які пропонуються для експорту.

2.2.4. Документи, що подаються суб’єктами  
господарювання для отримання повноважень

Для отримання повноважень суб’єкт господарювання над-
силає до Держекспорткон тролю лист з викладом мети звернен-
ня, до якого додає такі документи:

1) заяву типової форми, у якій зазначається інформація про 
суб’єкта, товари (групи товарів), які передбачаються для 
експорту та імпорту, а також перелік країн, до яких пе-
редбачається експорт або з яких передбачається імпорт;

2) висновок міністерства, іншого центрального органу ви-
конавчої влади, до сфери управління якого він належить, 
а також висновки Мінекономрозвитку, Міноборони в ме-
жах їх компетенції щодо можливості надання суб’єкту 
господарювання повноважень;

3) довідку про обсяг експорту, імпорту та надходжень 
в Україну коштів за результатами виконання зовнішньое-
кономічних договорів (контрактів) за попередній рік;

4) довідку про можливість виконання робіт з технічного об-
слуговування, ремонту, постачання запасних частин, нав-
чання персоналу тощо за номенклатурою товарів, що пе-
редбачаються на експорт (подається у разі, якщо заявник 
має намір експортувати ці товари);

5) довідки про:
•	 наявність у суб’єкта господарювання системи вну-

трішньофірмового експортного кон тролю та посадо-
вих осіб, які забезпечують функціонування цієї сис-
теми;

•	 участь у реалізації міжнародних договорів (у тому 
числі участь у кооперації з виробництва товарів);

•	 наявність, кількісний склад і структуру служби мар-
кетингу на підприємстві (в установі, організації) та 
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можливість цієї служби провадити рекламну, вистав-
кову, передконтрактну та іншу діяльність з метою ре-
алізації товарів;

•	 потенційні регіони збуту;
•	 наявність експортних варіантів документації на виро-

би військового призначення та освоєння нових зраз-
ків озброєння та військової техніки;

•	 наявність на підприємстві (в установі, організації) 
військового представництва (представництва замов-
ника);

•	 можливість виконання робіт, надання послуг військо-
вого призначення, зокрема за рахунок використання 
власних обладнання і технологій, з метою відновлен-
ня технічного ресурсу ТВП;

•	 наявність у підприємства (установи, організації):
	 дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з дер-

жавною таємницею (у разі коли суб’єкт зовнішньо-
економічної діяльності має намір здійснювати  
експорт, імпорт товарів, які є матеріальними носіями 
інформації, що віднесена до державної таємниці);

	 нормативних документів, які регулюють діяльність 
у галузях військово-технічного співробітництва та 
експортного кон тролю;

	 кредиторської та дебіторської заборгованості;
6) засвідчені копії:

•	 погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відо-
мостей, які становлять державну таємницю, під час 
співробітництва з іноземними делегаціями в Україні 
та перебування представників підприємства (устано-
ви, організації) за кордоном;

•	 погодженого з Міноборони, Мінекономрозвитку, 
СБУ та СЗРУ плану заходів щодо забезпечення пра-
вового захисту державних інтересів під час передачі 
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іноземним замовникам об’єктів права інтелектуаль-
ної власності, що містяться в ТВП, які пропонуються 
для експорту;

•	 узгоджених з Міноборони, СБУ, СЗРУ та Державним 
концерном «Укроборонпром» документів про так-
тико-технічні характеристики зразків озброєння та 
військової техніки, а також основних даних щодо на-
уково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 
із створення (модернізації) зразків озброєння та вій-
ськової техніки, які можуть бути предметом обгово-
рення під час проведення переговорів з іноземними 
суб’єктами господарської діяльності.

Крім того, у разі коли суб’єкт господарювання передбачає 
здійснювати експорт товарів, які є матеріальними носіями ін-
формації, що віднесена до державної таємниці, до зазначених 
вище документів додається відповідний висновок СБУ.

2.2.5. Документ про надання повноважень
Повноваження надаються Кабінетом Міністрів Украї-

ни суб’єктам господарювання на період до трьох років. Тер-
мін дії повноважень, визначених Кабінетом Міністрів Украї-
ни, подовжується автоматично на наступні три роки, якщо 
Держекспорткон троль чи інші центральні органи виконавчої 
влади не подадуть Кабінетові Міністрів України мотивоване 
клопотання про припинення таких повноважень.

Після прийняття Кабінетом Міністрів України відповідної 
постанови Держекспорткон троль:

•	 надсилає інформацію про суб’єктів господарювання, 
яким надано повноваження, до заінтересованих цен-
тральних органів виконавчої влади;

•	 за письмовим запитом суб’єкта господарювання, який от-
римав повноваження, надає йому письмове підтверджен-
ня факту отримання відповідних повноважень. Такий до-
кумент готується Держекспорткон тролем українською та 
англійською мовами;
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•	 здійснює облік суб’єктів господарювання, яким надані 
повноваження.

Документи, подані суб’єктами господарювання для одер-
жання повноважень, зберігаються Держекспорткон тролем, 
іншими центральними органами виконавчої влади протягом 
трьох років після закінчення терміну дії наданих повноважень 
або прийняття рішення про недоцільність їх надання.

2.2.6. Особливості надання суб’єктам господарювання  
повноважень на право здійснення експорту  
продукції власного виробництва та імпорту  
продукції для власного виробництва в рамках  
виконання міжнародних договорів, а також  
державного оборонного замовлення

Основною особливістю у процедурі надання суб’єктам го-
сподарювання повноважень на право здійснення експорту про-
дукції власного виробництва та імпорту продукції для влас-
ного виробництва в рамках виконання міжнародних договорів 
про військово-технічне співробітництво, виробничу або науко-
во-технічну кооперацію в галузі військово-технічного співро-
бітництва, а також державного оборонного замовлення, є те, 
що суб’єкт господарювання не подає до Держекспорткон-
тролю відповідного листа-звернення та необхідного пакета 
документів.

Виконання всіх процедур, пов’язаних з наданням зазначе-
них повноважень, покладаються на міністерство, інший цен-
тральний орган виконавчої влади, який є відповідальним за 
виконання конкретного міжнародного договору чи державно-
го оборонного замовлення (далі відповідальний центральний 
орган виконавчої влади). Термін дії повноважень у цьому ви-
падку визначається Кабінетом Міністрів України у відповідній 
постанові.

Відповідальний центральний орган виконавчої влади з ме-
тою надання суб’єкту господарювання відповідних повнова-
жень готує проект постанови Кабінету Міністрів України, до 
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якого додаються перелік категорій товарів і список суб’єктів 
господарювання —  виконавців робіт у рамках міжнародного 
договору чи виконавців державного оборонного замовлен-
ня. Зазначений проект постанови узгоджується в установ-
леному порядку з Мінекономрозвитку, Міноборони, МЗС, 
Держекспорткон тролем, СБУ, СЗРУ, Державним космічним 
агентством України, іншими центральними органами виконав-
чої влади, розглядається в установленому порядку на засіданні 
Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співро-
бітництва та експортного кон тролю і подається на розгляд Ка-
бінету Міністрів України.

У той же час обов’язковими для отримання повноважень за-
лишаються вимоги щодо реєстрації суб’єкта господарювання 
в Держекспорткон тролі як суб’єкта здійснення міжнародних 
передач товарів та наявності у нього атестованої системи вну-
трішньофірмового експортного кон тролю.

Для підтвердження факту реєстрації суб’єкта господарю-
вання в Держекспорткон тролі як суб’єкта здійснення між-
народних передач товарів та наявності у нього атестованої 
системи внутрішньофірмового експортного кон тролю, такий 
суб’єкт подає відповідальному центральному органу виконав-
чої влади завірені в установленому порядку копії посвідчення 
про реєстрацію в Держекспорткон тролі як суб’єкта здійснення 
міжнародних передач товарів та свідоцтва про державну атес-
тацію системи внутрішньофірмового експортного кон тролю, 
створеної цим суб’єктом у себе.

2.2.7. Права суб’єктів господарювання, яким надані  
повноваження

Суб’єкти господарювання, яким у встановленому порядку 
надані повноваження, в частині проведення операцій з ТВП 
мають право:

•	 здійснювати в установленому порядку попереднє уз-
годження умов поставок власних виробів іноземним за-
мовникам у державах, щодо яких Держекспорткон тролем 
надані відповідні висновки про можливість експорту 
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ТВП, проводити переговори із замовниками цих держав 
та надавати їм попередньо узгоджену з Державним кон-
церном «Укроборонпром» інформацію про орієнтовну 
ціну таких товарів;

•	 провадити в установленому порядку рекламну та іншу 
маркетингову діяльність, брати участь у виставках та 
здійснювати демонстрацію іноземним замовникам ТВП, 
що передбачаються для експорту;

•	 надавати іноземним суб’єктам господарської діяльно-
сті під час проведення з ними переговорів інформацію 
про тактико-технічні характеристики зразків озброєння 
та військової техніки, а також основні дані щодо науко-
во-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із ство-
рення (модернізації) зразків озброєння та військової тех-
ніки в межах, погоджених з Міноборони, СБУ, СЗРУ та 
іншими центральними органами виконавчої влади, у разі 
коли вони виступають замовниками науково-дослідних 
і дослідно-конструкторських робіт оборонного призна-
чення, та відповідно до законодавства про захист інфор-
мації, що становить державну таємницю, або конфіденці-
йної інформації, яка є власністю держави;

•	 укладати в установленому порядку зовнішньоекономіч-
ні договори (контракти) з іноземними замовниками та 
здійснювати міжнародні передачі ТВП на виконання цих 
договорів (контрактів) у межах, передбачених відповід-
ними дозволами (висновками) Держекспорткон тролю;

•	 передбачати під час укладання зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) на поставки ТВП різні схеми  
взаєморозрахунків (компенсаційні, офсетні) з метою на-
дання пропозиціям більшої привабливості для іноземних  
пар тнерів;

•	 залучати у рамках військово-технічного співробітництва 
до співпраці іноземних посередників, уповноважених 
представляти у спеціалізованих тендерах і на міжнарод-
них виставках інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної 



181

діяльності України, яким у встановленому порядку нада-
ні повноваження;

•	 провадити в установленому порядку іншу діяльність від-
повідно до законодавства.

2.2.8. Обов’язки суб’єктів господарювання, яким надані 
повноваження

Суб’єкти господарювання, яким у встановленому порядку 
надані повноваження, зобов’язані:

•	 подавати СБУ та СЗРУ не пізніше ніж у 15-денний термін 
звіти про підсумки переговорів з іноземними партнерами 
з питань військово-технічного співробітництва незалеж-
но від того, чи завершилися такі переговори укладенням 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), чи ні, 
а також інформувати СБУ та СЗРУ про будь-які інші кон-
такти з іноземними юридичними або фізичними особами 
з питань передач ТВП;

•	 не допускати порушень міжнародних зобов’язань Украї-
ни щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та 
засобів її доставки, а також щодо міжнародних передач 
звичайних озброєнь та товарів подвійного використання;

•	 не допускати дій, внаслідок яких може бути заподіяна 
шкода політичним або економічним інтересам України, її 
національній безпеці або обороні;

•	 координувати свою діяльність (у частині проведення опе-
рацій з ТВП) з Державним концерном «Укроборонпром», 
а також свою діяльність в іноземних державах з дипло-
матичними представництвами України в цих державах 
у порядку, визначеному МЗС;

•	 вживати заходів до недопущення реекспорту або переда-
чі до третіх держав ТВП, які були експортовані з Украї-
ни, без згоди на це експортера та Держекспорткон тролю, 
а у разі виявлення таких фактів —  негайно інформувати 
про них Держекспорткон троль, СБУ та СЗРУ;

•	 виконувати погоджений з СБУ та СЗРУ план захо-
дів щодо захисту відомостей, які становлять державну  
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таємницю, під час співробітництва з іноземними деле-
гаціями в Україні та перебування представників підпри-
ємства (установи, організації) за кордоном, а також пого-
джений з Міноборони, Мінекономрозвитку, СБУ та СЗРУ 
план заходів щодо забезпечення правового захисту дер-
жавних інтересів під час передачі іноземним замовникам 
об’єктів права інтелектуальної власності, що містяться 
в ТВП, які пропонуються для експорту;

•	 здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зов-
нішні ціни на ТВП за погодженням з Державним концер-
ном «Укроборонпром»;

•	 надавати Держекспорткон тролю документи для отриман-
ня висновків та дозволів на право здійснення міжнарод-
них передач ТВП;

•	 забезпечувати виконання визначених Держекспорткон-
тролем умов кон тролю та підтвердження доставки ТВП 
кінцевому споживачеві;

•	 подавати не пізніше ніж у місячний термін Держ-
експорткон тролю відомості про зміни організацій-
но-правової форми підприємства (установи, організації),  
складу засновників та кадрові зміни в його керівництві, 
а також подавати йому звіти про здійснені експорт та ім-
порт ТВП та ТПВ у терміни і за формою, що встановлені 
законодавством.

Щодо звітів про здійснені експорт та імпорт товарів 
дивись у главі 2.12 розділу II цього Довідника.

2.2.9. Випадки скасування чи припинення повноважень
Дія повноважень за поданням Держекспорткон тролю, інших 

центральних органів виконавчої влади, узгодженим з Міжві-
домчою комісією з політики військово-технічного співробіт-
ництва та експортного кон тролю, може бути призупинена або 
скасована Кабінетом Міністрів України у разі:
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•	 встановлення факту порушення суб’єктом господарю-
вання законодавства України або інших держав, яке сто-
сується експорту, імпорту товарів;

•	 виникнення обставин, що можуть призвести до заподіян-
ня шкоди національній безпеці України;

•	 припинення юридичної особи;
•	 визнання суб’єкта господарювання банкрутом;
•	 встановлення фактів, які свідчать, що повноваження на-

дано на підставі недостовірних або неповних даних;
•	 скасування рішення про реєстрацію суб’єкта господа-

рювання як суб’єкта здійснення міжнародних передач  
товарів;

•	 скасування рішення про державну атестацію системи 
внутрішньофірмового експортного кон тролю, створеної 
суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів.

Суб’єкти господарювання, повноваження яких призупинено 
або скасовано Кабінетом Міністрів України, можуть звернути-
ся з заявою до Держекспорткон тролю про відновлення дії або 
повторне надання повноважень тільки у разі усунення причин, 
через які такі повноваження було призупинено або скасовано.

Глава 2.3
ОСОБЛИВОСТІ ДОЗВОЛІВ І 
ВИСНОВКІВ

2.3.1. Дозвільні документи
Виконання суб’єктом вимог законодавства в галузі держав-

ного експортного кон тролю підтверджується наданням такому 
суб’єкту Державною службою експортного контрою України 
(далі —  Держекспорткон троль) відповідного дозвільного доку-
менту (в залежності від виду конкретної міжнародної передачі 
товарів це може бути дозвіл чи висновок).

Дозвіл Держекспорткон тролю засвідчує факт надання пра-
ва суб’єктові на здійснення експорту чи імпорту зазначених 
у ньому товарів.
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Висновок Держекспорткон тролю засвідчує факт надання 
права суб’єктові на здійснення тимчасового вивезення, тимча-
сового ввезення чи транзиту зазначених у ньому товарів, або 
права на проведення суб’єктом переговорів, пов’язаних з укла-
денням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 
здійснення експорту товарів військового призначення, товарів 
подвійного використання та інших товарів, які не внесені до 
списків товарів, що підлягають державному експортному кон-
тролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовуєть-
ся процедура державного експортного кон тролю, до інозем-
них держав, щодо яких виходячи з міжнародних зобов’язань  
України встановлено ембарго на експорт товарів (далі —  пере-
говори).

Основним призначенням дозвільних документів (крім вис-
новку на право проведення переговорів) є засвідчення перед 
митними органами факту надання суб’єктові права на здійс-
нення відповідних міжнародних передач товарів, що підля-
гають державному експортному кон тролю, за рішенням цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державного експортного кон тролю, яким є 
Держекспорткон троль.

Головна відмінність між двома видами дозвільних доку-
ментів (дозволом і висновком) полягає у відсутності цінових 
показників товарів у структурі форми висновку на відміну 
від форми дозволу. На цей час, форми дозвільних докумен-
тів встановлені наказом Держекспорткон тролю від 29.11.2004 
№ 355 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлен-
ня і використання дозвільних документів у галузі державного 
експортного кон тролю», зареєстрованим в Мін’юсті України 
13.12.2004 за № 1576/10175.

Дозвільні документи оформлюються Держекспорткон-
тролем за встановленим зразком з використанням визначених 
елементів захисту їх від підробки та підписуються посадовими 
особами Держекспорткон тролю в межах наданих їм повнова-
жень і скріплюються печаткою Держекспорткон тролю.
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У тексті дозвільних документів використовуються скоро-
чення, що відповідають загальноприйнятим вимогам. У разі 
необхідності вони можуть мати відповідний гриф секретності 
у відповідності із Законом України «Про державну таємницю».

Щодо питання справляння плати за оформлення та ви-
дачу дозволів і висновків та отримання таких документів 
Ви можете знайти у главі 2.8 розділу II цього Довідника.

2.3.2. Дозвіл
Дозволи надаються суб’єктам у випадках, коли в ході відпо-

відної міжнародної передачі товарів, що підлягають державно-
му експортному кон тролю, відбувається продаж або передача 
на інших законних підставах чи купівля або отримання на ін-
ших законних підставах товарів від одного суб’єкта до іншого.

Дозвіл Держекспорткон тролю підтверджує право суб’єкта 
на здійснення:

1) експорту:
•	 товарів військового призначення (далі —  ТВП);
•	 товарів подвійного використання (далі —  ТПВ);
•	 товарів, не включених до списків ТВП та ТПВ, якщо та-

кий експорт здійснюється до держав, стосовно яких уста-
новлене ембарго на постачання таких товарів;

2) імпорту:
•	 ТВП;
•	 ТПВ: 1) позначених зірочкою у Списку товарів, що мо-

жуть бути використані у створенні звичайних видів оз-
броєнь, військової чи спеціальної техніки; 2) зазначених 
у розділі А частини першої Списку товарів, що можуть 
бути використані у створенні ядерної зброї; 3) зазначених 
у частині першій Списку товарів, що можуть бути вико-
ристані у створенні хімічної зброї; 4) зазначених у части-
ні першій Списку товарів, що можуть бути використані 
у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної 
зброї;
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•	 товарів, не включених до списків ТВП та ТПВ, які 
ввозяться на територію України з наданням міжнарод-
ного імпортного сертифіката або іншого державного до-
кумента, який підтверджує зобов’язання імпортера про 
імпорт товарів в Україну.

Експорт або імпорт перелічених вище товарів здійснюється 
за умови надання суб’єктом до митного органу відповідного 
дозволу Держекспорткон тролю з метою проведення митно-
го оформлення, не звільняючи цим від необхідності подання 
в установленому порядку митним органам інших документів 
для здійснення митного оформлення та митного кон тролю від-
повідно до законодавства.

Дозвіл може бути разовим, генеральним або відкритим.

2.3.2.а. Разовий дозвіл
Разовий дозвіл надається суб’єкту здійснення міжнародних 

передач товарів для здійснення експорту або імпорту товарів 
згідно із зовнішньоекономічними договорами (контрактами) 
і є дійсним протягом зазначеного у ньому строку. Цей строк 
не може бути більшим ніж один рік, проте, він може бути про-
довжений Держекспорткон тролем на підставі обґрунтованого 
звернення суб’єкта, але не більш як на строк дії зовнішньоеко-
номічного договору (контракту).

Разовий дозвіл може надаватись іноземному суб’єкту гос-
подарської або іншої діяльності, який здійснює міжнародні пе-
редачі ТПВ відповідно до міжнародних договорів, укладених 
від імені України чи Уряду України; військовим формуванням, 
правоохоронним органам, органам та підрозділам цивільного 
захисту України, які здійснюють імпорт товарів на територію 
України відповідно до міжнародних договорів України, укла-
дених від імені України чи Уряду України, або здійснення кон-
кретної міжнародної передачі товарів визначеному кінцевому 
споживачу із зазначенням їх найменування, кількості, вартості, 
особливих умов поставки, назви іноземного суб’єкта госпо-
дарської або іншої діяльності, держави призначення або поход-
ження товарів та їх кінцевого споживача;
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2.3.2.б. Генеральний дозвіл
Генеральний дозвіл надається суб’єкту здійснення міжна-

родних передач товарів у разі, коли передбачається неоднора-
зове здійснення експорту або імпорту товарів конкретним кін-
цевим споживачам на підставі зовнішньоекономічних догово-
рів (контрактів), що укладаються протягом дії такого дозволу. 
Генеральний дозвіл є дійсним протягом зазначеного у ньому 
строку, але не більш як три роки.

Враховуючи вищенаведену особливість, генеральний доз-
віл не містить інформації про кількість та вартість зазначених 
у ньому товарів, а також інформації про реквізити зовнішньо-
економічних договорів (контрактів), додатків та додаткових 
угод до них, що як правило зазначається у дозволі у графі 16 
«Підстава для надання дозволу».

Надання Держекспорткон тролем генеральних, а тим біль-
ше відкритих дозволів, кожен із яких може замінити собою 
декілька разових, передбачає перенесення значної частини 
визначених законодавством процедур державного експортно-
го кон тролю безпосередньо на рівень суб’єктів (експортерів/
імпортерів). Загалом, це відповідає найкращій практиці роз-
винених держав світу, хоча і потребує підвищеної відпові-
дальності в галузі державного експортного кон тролю з боку 
таких суб’єктів, із додатковим виділенням ними необхідних 
фінансових та виконавчих ресурсів для здійснення відповід-
них організаційних і технічних заходів. Мова йде про перед-
бачену законодавством можливість надання генеральних та 
відкритих дозволів лише за умови створення суб’єктом відпо-
відної системи внутрішньофірмового експортного кон тролю 
(атестованої Держекспорткон тролем із наданням відповідного 
свідоцтва), яка забезпечуватиме дотримання вимог держав-
ного експортного кон тролю у процесі здійснення конкретних 
міжнародних передач товарів, забезпечення належного збері-
гання пов’язаних із такими передачами документів та подання 
Держекспорткон тролю звітності про фактичне використання 
отриманих суб’єктом дозволів.
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У разі, якщо інформація про фактично здійснені передачі 
окремих категорій товарів повинна надаватись Україною до 
міжнародних організацій відповідно до її міжнародних зо-
бов’язань, генеральні дозволи на право здійснення експорту 
ТВП, як правило, не надаються. Виняток може становити ви-
падок, коли з боку українського експортера здійснено постав-
ку виробів військового призначення іноземному споживачеві 
з прийняттям відповідних зобов’язань щодо їх оперативного 
гарантійного чи післягарантійного обслуговування. Зобов’я-
зання експортера щодо забезпечення такого обслуговуван-
ня мають бути викладені у зовнішньоекономічному договорі 
(контракті) чи безпосередньо пов’язаних з ним документах. 
Такі генеральні дозволи надаються Держекспорткон тролем на 
строк, що не перевищує терміну дії відповідних гарантійних 
чи післягарантійних зобов’язань.

2.3.2.в. Відкритий дозвіл
Відкритий дозвіл надається суб’єкту здійснення міжнарод-

них передач товарів у разі, коли передбачається неодноразове 
здійснення експорту або імпорту товарів кінцевим спожива-
чам конкретної держави призначення на підставі зовнішньое-
кономічних договорів (контрактів), що укладаються протягом 
строку дії такого дозволу в рамках відповідних міжнародних 
договорів, або в разі здійснення таких передач з державами, які 
є учасниками міжнародних режимів експортного кон тролю чи 
стосовно яких здійснюється відповідна державна політика.

Враховуючи вищенаведену особливість, відкритий дозвіл не 
містить інформації про кількість та вартість зазначених у ньо-
му товарів, а також інформації про найменування і місцезнахо-
дження імпортера та кінцевого споживача (у випадку надання 
відкритого дозволу на право експорту товарів) та експортера 
(у випадку надання відкритого дозволу на право імпорту това-
рів), а також інформації про реквізити зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів), додатків та додаткових угод до них, що 
як правило зазначається у дозволі у графі 16 «Підстава для на-
дання дозволу».
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Відкритий дозвіл є дійсним протягом зазначеного у ньому 
строку, але не більш як три роки.

Відкриті дозволи на експорт товарів є досить прогресивним 
кроком, який введений в законодавство у галузі експортного 
кон тролю. Такі дозволи надають суб’єкту змогу здійснювати 
оперативну діяльність щодо експорту товарів до різних кінце-
вих споживачів визначеної держави.

2.3.3. Висновок
Висновки Держекспорткон тролю на право здійснення від-

повідних міжнародних передач товарів, що підлягають дер-
жавному експортному кон тролю, надаються суб’єктам у разі, 
коли в ході зазначеної у них міжнародної передачі товарів не 
відбувається переходу права власності на ці товари від одного 
суб’єкта до іншого.

Висновок Держекспорткон тролю підтверджує право суб’єк-
та на здійснення:

1) тимчасового вивезення:
•	 ТВП;
•	 ТПВ;
•	 товарів, не внесених до списків ТВП та ТПВ, якщо таке 

вивезення здійснюється до держав, стосовно яких уста-
новлене ембарго на постачання таких товарів;

2) тимчасового ввезення:
•	 ТВП;
•	 ТПВ: 1) позначених зірочкою у Списку товарів, що мо-

жуть бути використані у створенні звичайних видів оз-
броєнь, військової чи спеціальної техніки; 2) зазначених 
у розділі А частини першої Списку товарів, що можуть 
бути використані у створенні ядерної зброї; 3) зазначених 
у частині першій Списку товарів, що можуть бути вико-
ристані у створенні хімічної зброї, 4) зазначених у части-
ні першій Списку товарів, що можуть бути використані 
у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної 
зброї;

•	 ТПВ з метою надання іноземному суб’єкту послуг з їх ре-
монту, обслуговування, модернізації тощо;
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3) транзиту територією України:
•	 ТВП;
•	 ТПВ: 1) зазначених у категорії І Списку товарів, що мо-

жуть бути використані у створенні ракетної зброї; 2) за-
значених у розділі A частини першої Списку товарів, що 
можуть бути використані у створенні ядерної зброї; 3) за-
значених у розділі першому частини першої Списку то-
варів, що можуть бути використані у створенні хімічної 
зброї; 4) зазначених у частині першій Списку товарів, що 
можуть бути використані у створенні бактеріологічної 
(біологічної) та токсинної зброї;

4) проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт 
ТВП, ТПВ та інших товарів до держав, стосовно яких 
установлено ембарго на постачання таких товарів.

Тимчасове ввезення (вивезення) або транзит перелічених 
вище товарів здійснюється за умови надання суб’єктом до мит-
ного органу висновку Держекспорткон тролю з метою прове-
дення митного оформлення, не звільняючи цим від необхідно-
сті подання у встановленому порядку митним органам інших 
документів для здійснення митного оформлення та митного 
кон тролю відповідно до законодавства.

Висновок, як і дозвіл, може бути разовим, генеральним 
або відкритим.

2.3.3.а. Разовий висновок
Разовий висновок є підставою для здійснення тимчасово-

го ввезення (вивезення) товарів, транзиту товарів територією 
України або проведення переговорів, пов’язаних з укладанням 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) протягом зазна-
ченого у ньому строку, але не більш як протягом одного року.

Разовий висновок надається суб’єкту здійснення міжнарод-
них передач товарів для проведення переговорів, пов’язаних 
з укладанням конкретних зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) на здійснення міжнародних передач товарів, а та-
кож на здійснення тимчасового вивезення, ввезення чи транзи-
ту товарів.
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Разовий висновок може надаватися іноземному суб’єк-
ту господарської або іншої діяльності, який здійснює міжна-
родні передачі ТПВ відповідно до міжнародних договорів,  
укладених від імені України чи Уряду України, або транзит 
товарів територією України, тимчасове ввезення товарів на 
територію України для їх демонстрування як експонатів на 
міжнародних виставках та ярмарках, проведення випробувань; 
військовим формуванням, правоохоронним органам, органам 
та підрозділам цивільного захисту України, які здійснюють 
тимчасове вивезення або ввезення товарів для проведення нав-
чань чи забезпечення діяльності таких формувань за межами 
України або тимчасове ввезення товарів на територію України 
відповідно до міжнародних договорів України, укладених від 
імені України чи Уряду України.

Разовий висновок є дійсним протягом зазначеного у ньому 
строку дії висновку (не більше одного року з дня оформлення).

2.3.3.б. Генеральний висновок
Генеральний висновок надається суб’єкту здійснення між-

народних передач товарів у разі, коли передбачається:
•	 неодноразове проведення переговорів, пов’язаних з укла-

данням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 
на експорт товарів для потреб визначеного іноземного 
суб’єкта;

•	 неодноразове здійснення тимчасового ввезення (вивезен-
ня) товарів для потреб конкретних кінцевих споживачів 
на підставі відповідних зовнішньоекономічних догово-
рів (контрактів) або інших документів, які можуть бути 
підставою для вищевказаних міжнародних передач (за-
прошення для участі у виставці або ярмарку, угода з іно-
земним партнером або ін.), що укладаються (надаються) 
протягом строку дії такого висновку.

Генеральний висновок є дійсним протягом зазначеного 
у ньому строку, але не більш як три роки.

Враховуючи вищенаведену особливість, генеральний ви-
сновок не містить інформації про кількість зазначених у ньо-
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му товарів, а також інформації про реквізити зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів), додатків, додаткових угод 
до них або інших документів, що можуть бути підставою для  
міжнародних передач (запрошення для участі у виставці або 
ярмарку, угода з іноземним партнером або ін.), які як прави-
ло зазначаються у висновку у графі 13 «Підстава для надання 
висновку».

Надання генеральних висновків на право здійснення тран-
зиту товарів територією України не передбачене.

Як і у випадку надання генеральних дозволів, генеральні ви-
сновки можуть надаватися суб’єктові лише за умови створення 
ним у встановленому порядку відповідної системи внутріш-
ньофірмового експортного кон тролю.
2.3.3.в. Відкритий висновок

Відкритий висновок надається суб’єкту здійснення міжна-
родних передач товарів у разі, коли передбачається:

•	 неодноразове проведення переговорів, пов’язаних з укла-
данням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на 
експорт товарів для потреб різних іноземних суб’єктів 
конкретної держави;

•	 неодноразове здійснення тимчасового ввезення (вивезен-
ня) товарів для потреб різних кінцевих споживачів кон-
кретної держави на підставі відповідних зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів) або інших документів, 
які можуть бути підставою для вищевказаних міжнарод-
них передач (запрошення для участі у виставці або яр-
марку, угода з іноземним партнером або ін.), що уклада-
ються (надаються) протягом строку дії такого висновку.

Відкритий висновок є дійсним протягом зазначеного у ньо-
му строку, але не більш як три роки.

Враховуючи вищенаведену особливість, відкритий висно-
вок не містить інформації про кількість зазначених у ньому 
товарів, а також інформації про найменування і місцезнахо-
дження:
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•	 імпортера (у випадку надання відкритого висновку на 
право тимчасового вивезення товарів);

•	 експортера (у випадку надання відкритого висновку на 
право тимчасового ввезення товарів);

•	 іноземного суб’єкта (імпортера) та (або) кінцевого спо-
живача (у випадку надання відкритого висновку на право 
проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів) на експорт 
товарів).

Крім цього, відкритий висновок на право здійснення тим-
часового вивезення (ввезення) товарів може не містити інфор-
мації про реквізити зовнішньоекономічних договорів (контр-
актів), додатків, додаткових угод до них або інших документів, 
що можуть бути підставою для міжнародних передач (запро-
шення для участі у виставці або ярмарку, угода з іноземним 
партнером або ін.), які як правило зазначаються у висновку 
у графі 13 «Підстава для надання висновку».

Надання відкритих висновків на право здійснення транзиту 
товарів територією України не передбачене.

Як і у випадку надання відкритих дозволів, відкриті висно-
вки можуть надаватися суб’єктові лише за умови створення 
ним у встановленому порядку відповідної системи внутріш-
ньофірмового експортного кон тролю.

Зверніть 
увагу!

Отримання суб’єктом господарювання відкри-
тих або генеральних дозволів та висновків передба-
чає ведення значної частини визначених законодав-
ством процедур експортного кон тролю безпосеред-
ньо на рівні суб’єктів (експортерів). Це потребує 
виділення такими суб’єктами необхідних ресурсів 
для проведення заходів з експортного кон тролю, 
тому, відповідно до законодавства, відкриті та ге-
неральні дозволи та висновки можуть надаватися 
лише суб’єктам, які створили відповідну систему 
внутрішньо фірмового експортного кон тролю, яка
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забезпечує виконання вимог державного експорт-
ного кон тролю у процесі здійснення конкретних 
міжнародних передач товарів, забезпечення належ-
ного зберігання документів, пов’язаних з такими 
передачами, та подання Держекспорткон тролю 
необхідної звітності про фактичне використання 
зазначеного дозволу чи висновку, та отримали від 
Держекспорткон тролю відповідне свідоцтво про 
атестацію такої системи.

Питання створення суб’єктом господарювання систе-
ми внутрішньофірмового експортного кон тролю дивись 
у розділі III цього Довідника.

Глава 2.4
ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТІВ  
ПРО ГАРАНТІЇ

2.4.1. Призначення та види документів про гарантії
Термін «документ про гарантію» означає документ, який 

містить письмове зобов’язання (підтвердження) уповноваже-
ного на це державного органу України або іноземної держа-
ви щодо використання в заявлених цілях товарів і видається 
у формі міжнародного імпортного сертифіката, сертифіката 
підтвердження доставки чи іншого документа, що містить таке 
зобов’язання (підтвердження), а також документ, який містить 
письмове зобов’язання кінцевого споживача, що видається 
у формі сертифіката кінцевого споживача.

Гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання 
зобов’язань шляхом їх письмового підтвердження.

Документи про гарантії оформлюються у вигляді міжна-
родного імпортного сертифікату, сертифікату підтверджен-
ня доставки, сертифікату кінцевого споживача, або іншого 
документу, якій містить державні гарантії та гарантії кінцево-
го споживача щодо використання товарів у заявлених цілях.  
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Сертифікат —  це документ, що підтверджує зобов’язання 
суб’єкта, що його видав, виконати певні дії чи утриматись від 
їх вчинення.

Отже, існують державні гарантії та гарантії кінцевого спо-
живача товарів.

У разі експорту товарів з України документи про гарантії 
надаються відповідними органами держави, яка є споживачем 
експортованих з України товарів (державні гарантії), а також іно-
земним кінцевим споживачем експортованих з України товарів.

У разі імпорту товарів в Україну документи про гарантії 
надаються відповідними державними органами України (дер-
жавні гарантії), а також кінцевим споживачем імпортованих 
в Україну товарів.
Зверніть 
увагу!

Товари, ввезені на територію України з наданням 
державних гарантій щодо використання їх у заяв-
лених цілях, підлягають державному експортному 
кон тролю, встановленому в Україні. Зазначені то-
вари не можуть бути реекспортовані з України 
або передані до третіх держав на інших законних 
підставах без дозволу Держекспорткон тролю на їх 
реекспорт або передачу до третіх держав. Передача 
таких товарів іншому кінцевому споживачеві в ме-
жах України здійснюється за позитивним висновком 
Держекспорткон тролю.

Порядок надання державних гарантій (оформлення міжна-
родного імпортного сертифікату та сертифікату підтвердження 
доставки) і гарантій українських кінцевих споживачів (оформ-
лення сертифікату кінцевого споживача) щодо використання 
у заявлених цілях імпортованих в Україну товарів, здійснен-
ня державного кон тролю за виконанням цих гарантій, а також 
кон тролю за виконанням іноземними кінцевими споживачами 
своїх гарантій щодо використання у заявлених цілях товарів,  
імпортованих ними з України, регулюється Положенням про 
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порядок надання гарантій та здійснення державного кон тролю 
за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених 
цілях товарів, які підлягають державному експортному кон-
тролю (далі —  Положення про порядок надання гарантій),  
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
27.05.1999 № 920 (із змінами).

2.4.2. Міжнародний імпортний сертифікат
Міжнародний імпортний сертифікат (далі —  МІС) є до-

кументом, виданим уповноваженим на це державним органом 
держави —  імпортера, який підтверджує зобов’язання імпор-
тера імпортувати товари до своєї держави, а якщо товари не 
будуть до неї імпортовані, то не відправляти їх в інше місце без 
дозволу зазначеного державного органу.

У зміст терміна «міжнародний імпортний сертифікат» 
вкладено зобов’язання державного суб’єкта, що його видав. 
Зобов’язання, які закріплені у змісті міжнародного імпортного 
сертифікату, носять альтернативний характер, а саме:

•	 імпортувати товар до своєї держави, що характеризуєть-
ся як сукупність дій по ввезенню товарів іноземного по-
ходження на митну територію своєї держави;

•	 у разі коли товари не будуть імпортовані в державу —  ім-
портер, суб’єкт —  імпортер зобов’язаний утриматись від 
відправлення товарів в інше місце без дозволу уповнова-
женого державного органу, що видав цей документ.

МІС видається уповноваженим державним органом держа-
ви —  імпортера.

В Україні МІС видається Держекспорткон тролем. За надан-
ня адміністративної послуги з оформлення МІС справляється 
плата у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, кошти від якої зараховуються до Державного бюджету 
України.

Відповідно до Положення про порядок надання гарантій 
міжнародний імпортний сертифікат —  це державний доку-
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мент України, який підтверджує зобов’язання українського ім-
портера імпортувати товари в Україну, а у разі коли товари не 
будуть імпортовані в Україну, не направляти їх в інше місце без 
дозволу Держекспорткон тролю.

Форма МІС, що видається Держекспорткон тролем, наведе-
на у додатку 1 до Положення про порядок надання гарантій.

Якщо умовою поставки товарів в Україну є оформлення 
українською стороною інших державних гарантій чи зобов’я-
зань щодо використання імпортованих товарів у заявлених ці-
лях, такі гарантії чи зобов’язання можуть бути оформлені як 
додаток до зазначеного МІС або як окремий документ.

Оформлення та видача МІС здійснюється Держекспорткон-
тролем на підставі заяви українського імпортера у разі вимоги 
подання таких документів іноземним експортером або відпо-
відним державним органом держави експортера.

Для одержання МІС або іншого державного документа про 
гарантії український імпортер надсилає Держекспорткон тролю 
лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

•	 заяву типової форми;
•	 засвідчені в установленому порядку копію зовнішньоеко-

номічного договору (контракту) на імпорт товарів і копію 
договору імпортера із кінцевим споживачем, якщо імпор-
тером є підприємство чи організація —  посередник;

•	 примірник сертифіката кінцевого споживача;
•	 засвідчену копію ліцензії на право провадження діяльно-

сті з товарами, що імпортуються, якщо діяльність з ними 
підлягає ліцензуванню.

МІС або інший документ з державними гарантіями чи 
зобо в’язаннями щодо використання імпортованих товарів 
у заявлених цілях вважається дійсним у разі, коли він пере-
даний компетентним державним органам держави експорте-
ра у термін не більш як шість місяців з дати його оформлення 
Держекспорткон тролем



198

Зверніть 
увагу!

Імпорт товарів, не включених до списків товарів, 
що підлягають державному експортному кон тролю, 
у разі якщо вони ввозяться на територію України 
з наданням МІС або іншого державного документа, 
який підтверджує зобов’язання імпортера про ім-
порт товарів в Україну, здійснюється за дозволом 
Держекспорткон тролю.

У той же час імпорт товарів подвійного ви-
користання, які ввозяться на територію України 
з наданням МІС або іншого державного документа, 
який підтверджує зобов’язання імпортера про ім-
порт товарів в Україну, здійснюється без дозволу 
Держекспорткон тролю, при умові якщо ці товари:

1) не позначені зірочкою у Списку товарів подвій-
ного використання, що можуть бути використані 
у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи 
спеціальної техніки;

2) не зазначені у розділі A частини першої Списку 
товарів подвійного використання, що можуть бути 
використані у створенні ядерної зброї;

3) не зазначені у частині першій Списку товарів 
подвійного використання, що можуть бути викори-
стані у створенні хімічної зброї;

4) не зазначені у частині першій Списку товарів 
подвійного використання, що можуть бути вико-
ристані у створенні бактеріологічної (біологічної) 
зброї.

2.4.3. Сертифікат підтвердження доставки
Сертифікат підтвердження доставки (далі —  СПД) є до-

кументом, виданим уповноваженим на це державним органом 
держави —  імпортера, який підтверджує, що зазначені в ньому 
товари доставлено до цієї держави.

Відповідно до Положення про порядок надання гарантій 
український сертифікат підтвердження доставки —  це держав-
ний документ, який підтверджує, що зазначений у ньому товар 
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імпортовано в Україну і прийнято під режим експортного кон-
тролю України.

Форма зазначеного СПД наведена у додатку 2 до Положен-
ня про порядок надання гарантій.

СПД надається тільки на імпортовані в Україну товари, на 
які Держекспорткон тролем видано МІС або інший державний 
документ. Оформлення та видача СПД здійснюється Держав-
ною фіскальною службою (далі —  ДФС) за заявою українсько-
го імпортера.

Для одержання СПД імпортер протягом 10 днів з дня мит-
ного оформлення товару надсилає ДФС лист із стислим викла-
денням мети звернення, до якого додає:

•	 засвідчену копію вантажної митної декларації, оформле-
ну відповідним митним органом під час ввезення товару 
в Україну;

•	 засвідчену копію наданого Держекспорткон тролем МІС 
або іншого документа;

•	 копію платіжного доручення про сплату збору за видачу 
СПД.

У зверненні обов’язково мають бути посилання на номер та 
дату вантажної митної декларації, МІС або іншого документа, 
відповідно до яких здійснюватиметься оформлення СПД, а та-
кож відомості, необхідні для його заповнення.

У той же час, кон троль за доставкою товарів до іноземно-
го кінцевого споживача здійснюється українським експорте-
ром шляхом отримання від іноземного суб’єкта господарської 
та іншої діяльності СПД або іншого документа, оформленого 
або підтвердженого уповноваженим на це органом країни при-
значення, який містить відповідні підтвердження про достав-
ку товарів на територію країни призначення та їх одержання 
кінцевим споживачем (далі —  документ про підтвердження до-
ставки).

Документ про підтвердження доставки товарів, що надаєть-
ся українському експортеру, повинен містити такі відомості:

•	 місце доставки товарів;
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•	 найменування кінцевого споживача та його підтверджен-
ня про отримання товарів відповідно до раніше наданого 
сертифіката кінцевого споживача та реквізити цього сер-
тифіката;

•	 номенклатуру та кількість отриманих товарів;
•	 прізвище, ім’я та посаду особи, яка видала документ;
•	 відмітку уповноваженого державного органу із зазначен-

ням його найменування, а також прізвище, ім’я та посаду 
особи, яка підтвердила документ;

•	 дату оформлення документа та його номер.
Якщо такий документ складено іноземною мовою, до нього 

додається переклад, засвідчений у встановленому порядку.

2.4.4. Сертифікат кінцевого споживача
Сертифікат кінцевого споживача (далі —  СКС) є доку-

ментом, яким кінцевий споживач визначає місце та мету кін-
цевого використання (встановлення) товарів і гарантує, що 
ці товари не будуть використані в інших цілях, ніж зазначені 
в сертифікаті, не будуть передані іншому споживачу на терито-
рії держави призначення або реекспортовані без дозволу відпо-
відного державного органу, а також бере на себе інші гарантії 
(зобов’язання) щодо імпортованих товарів, передбачені умова-
ми зовнішньоекономічного договору (контракту) чи вимогами 
держави —  експортера товару.

У разі імпорту товарів до України під терміном «кінцевий 
споживач» розуміються суб’єкти господарювання України, 
державні органи України, Збройні Сили України та інші вій-
ськові формування, правоохоронні органи, а також іноземні 
суб’єкти господарської або іншої діяльності, що знаходяться 
під юрисдикцією України, які безпосередньо є споживачами 
товарів, імпортованих в Україну.

У разі експорту товарів з України під терміном «кінцевий 
споживач» розуміються іноземні суб’єкти господарської або 
іншої діяльності, що знаходяться під юрисдикцією держави —  
імпортера, які безпосередньо є споживачами товарів, що екс-
портовані з України.
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За своїм змістом СКС носить:
1) констатуючий (інформаційний) характер, а саме:
•	 визначає місце кінцевого використання (встановлення) 

товарів, тобто надає інформацію про географічне розта-
шування (використання) товарів;

•	 закріплює мету кінцевого використання (встановлення) 
товарів, змістом чого є констатація цілеспрямованого ви-
користання товарів та очікуваного результату від їх роз-
ташування чи використання;

2) зобов’язальний характер, змістом якого є прийняття 
суб’єктом на себе кола обов’язків (гарантій), а саме:

•	 використовувати товари виключно в цілях, що зазначені 
в сертифікаті;

•	 не передавати товари іншим споживачам на території 
держави призначення без дозволу відповідного держав-
ного органу;

•	 не здійснювати реекспорт товарів без дозволу відповід-
ного державного органу;

•	 виконувати інші обов’язки, що передбачені:
а) умовами зовнішньоекономічних договорів;
б) вимогами держави —  експортера товарів.

Відповідно до Положення про порядок надання гарантій 
український сертифікат кінцевого споживача —  це документ, 
яким кінцевий споживач вказує на місце встановлення (вико-
ристання) і ціль кінцевого використання товару та гарантує, 
що цей товар не буде використаний в інших цілях, ніж зазна-
чені в сертифікаті, не буде переданий іншому суб’єкту підпри-
ємницької діяльності на території України або реекспортова-
ний без дозволу Держекспорткон тролю, а також бере на себе 
інші гарантії щодо імпортованого в Україну товару у разі, коли 
це передбачено умовами зовнішньоекономічного договору 
(контракту) згідно з вимогами держав —  експортерів товарів.

Форма СКС, прийнятого в Україні, наведена у додатку 3 до 
Положення про порядок надання гарантій.
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Оформлення СКС здійснюється кінцевим споживачем на 
бланку суб’єкта господарювання —  споживача. СКС скріплю-
ється підписом керівника і печаткою відповідного суб’єкта го-
сподарювання, який є кінцевим споживачем товару.

Глава 2.5
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ЩОДО 
ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ  
ПЕРЕДАЧ ТОВАРІВ

2.5.1. Проведення переговорів
Під час пошуку іноземних замовників суб’єкти господарю-

вання проводять переговори, що пов’язані із здійсненням мар-
кетингових досліджень ринків збуту, а також проводять відпо-
відні переговори з суб’єктами господарської або іншої діяль-
ності інших держав, метою яких є:

•	 визначення намірів сторін щодо експорту або імпорту то-
варів (у тому числі послуг та технологій);

•	 визначення видів товарів, їх цінових, технічних та якіс-
них показників, а також можливості та умов здійснення 
їх експорту або імпорту за визначеними умовами;

•	 укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 
щодо експорту або імпорту товарів.

2.5.2. Групи товарів та види їх міжнародних передач,  
проведення переговорів відносно яких підлягає  
державному кон тролю

Порядок державного експортного кон тролю за проведен-
ням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту това-
рів, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 
06.06.2012 № 500.

Згідно з законодавством до сфери державного експортно-
го кон тролю належить встановлення державного кон тролю за 
проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньо-
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економічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту 
товарів військового призначення, товарів подвійного викори-
стання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що 
підлягають державному експортному кон тролю та щодо яких 
відповідно до законодавства застосовується процедура держав-
ного експортного кон тролю, до іноземних держав, щодо яких 
виходячи з міжнародних зобов’язань України встановлено 
ембарго на експорт товарів.

До вищезазначених іноземних держав, відносяться держа-
ви, щодо яких:

1) Кабінетом Міністрів України на виконання Указу Прези-
дента України від 15.07.1999 № 861 «Про порядок вста-
новлення (скасування) обмежень на експорт товарів від-
повідно до міжнародних зобов’язань України» прийняті  
відповідні постанови про встановлення обмежень на екс-
порт товарів військового призначення, товарів подвійного 
використання та інших товарів, які не внесені до списків 
товарів, що підлягають державному експортному кон-
тролю та щодо яких відповідно до законодавства засто-
совується процедура державного експортного кон тролю;

2) Держекспорткон тролем, іншими центральними органами 
виконавчої влади, які виконують завдання з міжнарод-
ного військово-технічного співробітництва та експорт-
ного кон тролю, на виконання статті 2 Указу Президента 
України від 24.12.2002 № 1207 «Про додаткові заходи 
щодо вдосконалення кон тролю у сфері міжнародного 
військово-технічного співробітництва» відповідно до за-
конодавства вживаються заходи для виконання положень 
резолюцій Ради Безпеки ООН до прийняття відповідних 
постанов Кабінету Міністрів України.

З метою інформування суб’єктів господарювання про іно-
земні держави, щодо яких встановлено ембарго на експорт то-
варів, Держекспорткон троль розміщує на своєму офіційному 
веб-сайті (http://www.dsecu.gov.ua) перелік таких держав.
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Кон троль за проведенням переговорів, пов’язаних з укла-
данням зовнішньоекономічних договорів (контрактів),  
поширюється також і на випадки проведення переговорів, за 
підсумками яких укладаються договори (контракти) про екс-
порт відповідних послуг з ремонту, випробувань тощо до за-
значених вище іноземних держав. Такий кон троль розповсю-
джується також і на будь-які інші випадки експорту послуг 
до зазначених вище іноземних держав, наприклад, навчан-
ня іноземців незалежно від території, на якій таке навчання  
проводиться.

Відповідно до встановленого порядку суб’єкти господарю-
вання, які не мають відповідних повноважень на експорт то-
варів військового призначення та товарів, які є матеріальними 
носіями інформації, що віднесена до державної таємниці, про-
водять зазначені вище переговори виключно через уповнова-
жених державних посередників.

2.5.3. Загальні процедури державного кон тролю за  
проведенням переговорів

Процедури державного кон тролю за проведенням перегово-
рів передбачають:

1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви про 
отримання висновку на право проведення з іноземним 
суб’єктом переговорів. Форма заяви, порядок її заповнення 
суб’єктом господарювання та подання до Держекспорткон-
тролю встановлюються Мінекономрозвитку (на цей час 
форма такої заяви встановлена наказом Держекспорткон-
тролю від 09.01.2004 № 5 «Про затвердження Інструкції 
про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних 
документів, документів про гарантії та інших документів, 
що надаються Держекспортконтролем», зареєстрованим в 
Мінюсті України 21.01.2004 за № 90/8689;

2) проведення Держекспорткон тролем експертизи в галу-
зі державного експортного кон тролю відповідно до По-
ложення про порядок проведення експертизи в галузі  
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державного експортного кон тролю, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767;

3) оформлення Держекспорткон тролем та видача суб’єкто-
ві господарювання висновку на право проведення з іно-
земним суб’єктом переговорів. Форма висновку, порядок 
його оформлення та видачі встановлюються Мінеко-
номрозвитку (на цей час форма висновку встановле-
на наказом Держекспорткон тролю від 05.10.2009 № 86 
«Про затвердження форми висновку щодо можливості 
проведення переговорів, форм звітів та встановлення 
строків звітності», зареєстрованим в Мін’юсті України 
28.10.2009 за № 994/17010);

4) укладення суб’єктом господарювання з іноземним суб’єк-
том зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо 
здійснення експорту товарів;

Щодо особливостей укладання зовнішньоекономічного до-
говору (контракту) дивись у главі 2.6 розділу II цього Довід-
ника.

5) подання суб’єктом господарювання до Держекспорткон-
тролю письмового звіту про підсумки проведення перего-
ворів (форма звіту встановлена наказом Держекспорткон-
тролю від 05.10.2009 № 86 «Про затвердження форми вис-
новку щодо можливості проведення переговорів, форм 
звітів та встановлення строків звітності», зареєстрова-
ним в Мін’юсті України 28.10.2009 за № 994/17010);

Щодо подання письмового звіту про підсумки проведення 
переговорів дивись у главі 2.12 розділу II цього Довідника.

6) притягнення до відповідальності суб’єкта господарюван-
ня за порушення встановленого порядку проведення пе-
реговорів.
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Щодо відповідальності суб’єкта господарювання за пору-
шення встановленого порядку проведення переговорів дивись 
у главі 2.13 розділу II цього Довідника.

2.5.4. Документи, що подаються для отримання  
висновку про можливість проведення переговорів 
та їх призначення

Для отримання висновку суб’єкт господарювання подає 
Держекспорткон тролю лист із стислим викладенням у ньому 
мети звернення, до якого додає заяву.

Порядок заповнення зазначеної заяви на цей час встановле-
но Інструкцією про порядок заповнення заяв щодо отримання 
дозвільних документів, документів про гарантії та інших доку-
ментів, що надаються Держекспорткон тролем, затвердженою 
наказом Держекспорткон тролю від 09.01.2004 № 5, зареєстро-
ваним в Мін’юсті України 21.01.2004 за № 90/8689.

У разі подання суб’єктом господарювання заяви про отри-
мання висновку на право проведення переговорів щодо здійс-
нення експорту товарів військового призначення разом із зая-
вою подається копія документа, яким підтверджується повно-
важення іноземного суб’єкта на право здійснення зовнішньое-
кономічної діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами 
товарів військового призначення, що надані йому відповідно 
до законодавства держави, де він зареєстрований.

Документи, що подаються до Держекспорткон тролю ма-
ють бути складені державною мовою. До документів, складе-
них іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад на 
державну мову, засвідчений підписом відповідальної особи 
суб’єкта господарювання. Напис про засвідчення перекладу 
документа скріплюється печаткою із зазначенням на ній най-
менування суб’єкта господарювання (без зображення Держав-
ного Герба України).

Копії документів, що подаються до Держекспорткон тролю, 
засвідчуються підписом відповідальної особи суб’єкта госпо-
дарювання. Напис про засвідчення копії документа скріплю-
ється печаткою із зазначенням на ній найменування суб’єкта 
господарювання (без зображення Державного Герба України).
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Глава 2.6
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ  
ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) ПРО 
ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ  
ПЕРЕДАЧ ТОВАРІВ

2.6.1. Загальні вимоги щодо укладання  
зовнішньоекономічних договорів (контрактів)

Зовнішньоекономічний договір (контракт) стосовно міжна-
родних передач товарів є одним з важливих документів, до яко-
го, крім інших положень, рекомендується вносити положення, 
що стосуються особливостей здійснення конкретної міжнарод-
ної передачі товарів, а також відповідні зобов’язання та гаран-
тії імпортера щодо виконання умов поводження з товарами, що 
імпортуються, та надання про це відповідних документів.

Статтею 17 Закону України «Про державний кон троль за 
міжнародними передачами товарів військового призначення 
та подвійного використання» визначено порядок укладання 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно між-
народних передач товарів, що підлягають державному екс-
портному кон тролю, а також визначено право Кабінету Міні-
стрів України встановлювати вимоги щодо здійснення таких 
передач. Цією статтею передбачено, що «зовнішньоекономічні 
договори (контракти) стосовно міжнародних передач товарів 
укладаються суб’єктами господарювання відповідно до зако-
нодавства з урахуванням вимог щодо здійснення таких пере-
дач, установлених Кабінетом Міністрів України”.

Відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність» під терміном «зовнішньоекономічний дого-
вір (контракт)» розуміється «матеріально оформлена угода 
двох або більше суб’єктів господарювання та їх іноземних 
контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припи-
нення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній  
діяльності».
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Статтею 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну ді-
яльність» встановлені загальні вимоги до зовнішньоекономіч-
них договорів (контрактів) та право, що застосовується до них, 
а саме:

«Суб’єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного догово-
ру (контракту), мають бути здатними до укладання договору 
(контракту) відповідно до цього та інших законів України та/
або закону місця укладання договору (контракту). Зовнішньо-
економічний договір (контракт) складається відповідно до 
цього та інших законів України з урахуванням міжнародних 
договорів України. Суб’єкти господарювання при складанні 
тексту зовнішньоекономічного договору (контракту) мають 
право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекоменда-
ції міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено 
прямо та у виключній формі цим та іншими законами України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається 
суб’єктом господарювання або його представником у простій 
письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним до-
говором України чи законом. Повноваження представника на 
укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може 
випливати з доручення, статутних документів, договорів та 
інших підстав, які не суперечать цьому Закону».

Форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а та-
кож умови, які повинні бути передбачені в договорі (контрак-
ті), визначені у Положенні про форму зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів), затвердженому наказом Міністер-
ства економіки та з питань європейської інтеграції України 
від 06.09.2001 № 201, зареєстрованим в Мін’юсті України 
21.09.2001 за № 833/6024 (із змінами).

Відповідно до цього Положення до умов, які повинні бути 
передбачені в договорі, відносяться назва, номер договору 
(контракту), дата та місце його укладення; преамбула; предмет 
договору (контракту); кількість та якість товару (обсяги вико-
нання робіт, надання послуг); базисні умови поставки товарів 
(прийому-здачі виконаних робіт або послуг); ціна та загальна 
вартість договору (контракту); умови платежів; умови здачі 
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(приймання) товару (робіт, послуг); упаковка та маркування; 
форс-мажорні обставини; санкції та рекламації; арбітраж; 
юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін.

Цим же Положенням передбачено, що «за домовленістю 
сторін в договорі (контракті) можуть визначитись додат-
кові умови:

страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконав-
ців договору (контракту), агентів перевізників, визначення 
норм навантаження (розвантаження), умови передачі техніч-
ної документації на товар, збереження торгових марок, поря-
док сплати податків, мит, зборів, різного роду захисні засте-
реження, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, 
кількість підписаних примірників договору (контракту), мож-
ливість та порядок внесення доповнень та змін до договору 
(контракту) та інше».

Саме в цьому розділі зовнішньоекономічного договору 
(контракту) рекомендується визначати додаткові вимоги щодо 
здійснення міжнародних передач товарів, які встановлені Кабі-
нетом Міністрів України.

Зазначені вимоги наведені у Порядку державного експорт-
ного кон тролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укла-
денням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 
здійснення експорту товарів, затвердженому постановою Ка-
бінету Міністрів від 06.06.2012 № 500 (із змінами), а також 
у Положенні про порядок надання гарантій та здійснення дер-
жавного кон тролю за виконанням зобов’язань щодо викори-
стання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному 
експортному кон тролю, затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.05.1999 № 920 (із змінами).

Застосування додаткових вимог щодо укладання зовнішньо-
економічних договорів (контрактів) передбачено Кабінетом 
Міністрів України лише відносно договорів (контрактів) про 
експорт товарів, міжнародні передачі яких підлягають держав-
ному експортному кон тролю.

Загальними вимогами до укладання зовнішньоекономіч-
них договорів (контрактів) про експорт товарів, міжнародні  
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передачі яких підлягають державному експортному кон тролю, 
відповідно до цього Порядку передбачено (рекомендовано) 
включати до цих договорів (контрактів):

1) відомості про кінцевого споживача товарів, найменуван-
ня та кількість товарів, їх кінцеве використання;

2) такі зобов’язання іноземного суб’єкта:
•	 не реекспортувати і не передавати отримані товари 

будь-кому, крім кінцевого споживача, або товари призна-
чені для власних потреб кінцевого споживача, не пов’я-
заних з їх подальшим реекспортом чи передачею, а у разі, 
коли іноземний суб’єкт —  імпортер чи кінцевий спожи-
вач має намір у подальшому реекспортувати чи переда-
вати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, —  
реекспортувати чи передавати товари лише за умови от-
римання письмової згоди експортера;

•	 використовувати отримані товари подвійного викори-
стання (далі —  ТПВ) тільки у заявлених цілях, не пов’я-
заних із створенням зброї масового знищення чи засобів 
її доставки, а товари, внесені до списків ТПВ, що можуть 
бути використанні у створенні ракетної та ядерної зброї, 
не копіювати та не модифікувати;

•	 надати сертифікат кінцевого споживача;
•	 надати міжнародний імпортний сертифікат або інший 

документ, який оформлений чи підтверджений уповнова-
женим державним органом держави призначення товарів 
і містить підтвердження або гарантії такого органу щодо 
імпорту товарів до цієї держави (надається тільки у разі 
експорту ТПВ до держави призначення товарів, яка не є 
членом відповідного міжнародного режиму експортно-
го кон тролю). Перелік держав —  учасниць міжнародних 
режимів експортного кон тролю визначений у додатку до 
цього Порядку;

•	 надати на вимогу експортера сертифікат підтвердження 
доставки товарів або інший документ, оформлений чи 
підтверджений уповноваженим державним органом дер-
жави призначення товарів, який підтверджує ввезення 
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товару чи кожної партії товару на територію цієї держа-
ви;

•	 надати експортерові або відповідним державним органам 
України право на проведення перевірки факту доставки 
товарів кінцевому споживачеві та проведення перевірок 
використання за призначенням товарів, що експортують-
ся з України;

3) положення щодо:
•	 набрання зовнішньоекономічним договором (контрак-

том) чинності після отримання експортером та імпорте-
ром відповідних дозволів (ліцензій) державних органів;

•	 охорони прав інтелектуальної власності або визначення 
обсягу та порядку переходу такого права до іноземного 
суб’єкта (включається тільки у разі експорту технологій, 
у тому числі як результатів науково-дослідних, дослід-
но-конструкторських та інших видів робіт);

•	 страхування ризиків, пов’язаних з виконанням договорів 
(контрактів) та форс-мажорними обставинами.

Необхідно пам’ятати, що укладати зовнішньоекономічні до-
говори (контракти) щодо здійснення експорту товарів військо-
вого призначення (далі —  ТВП) та товарів, які містять відомо-
сті, що становлять державну таємницю, можуть лише суб’єкти 
господарювання, яким Кабінетом Міністрів України надано 
повноваження на право здійснення експорту ТВП та товарів, 
які містять відомості, що становлять державну таємницю.

У разі, коли іноземний суб’єкт господарювання —  імпортер 
чи кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати 
чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачу, 
в договорі (контракті) повинно бути визначено його зобов’я-
зання щодо здійснення таких передач лише за умови отриман-
ня письмової згоди на це експортера та Держекспорткон тролю.

За рекомендацією Держекспорткон тролю до зовнішньо-
економічного договору (контракту) можуть бути включені зо-
бов’язання іноземного суб’єкта господарчої або іншої діяльно-
сті надавати експортеру або відповідним державним органам 
України право на здійснення кон тролю за доставкою товарів 
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кінцевому споживачу та/або проведення перевірок викори-
стання за призначенням товарів, що експортуються з України.

У разі, коли у постачанні товарів бере участь іноземний 
суб’єкт —  посередник, до зовнішньоекономічного догово-
ру (контракту) повинні бути включені його зобов’язання 
надавати необхідні документи, а також (за рекомендацією 
Держекспорткон тролю) забезпечувати умови та надавати не-
обхідні документи, згідно з якими експортер та/або відповідні 
державні органи України будуть мати можливість здійснити 
кон троль за доставкою товарів кінцевому споживачу та/або 
провести перевірки використання за призначенням товарів, що 
експортуються з України.

Зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення 
експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних 
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів 
робіт, повинні містити положення щодо охорони прав інтелек-
туальної власності або щодо визначення обсягу і порядку пере-
ходу права цієї власності до іншої особи.

Слід підкреслити, що якщо суб’єктом господарювання 
не враховані рекомендації щодо додаткових вимог до дого-
вору (контракту), це не звільняє такого суб’єкта від надання 
документів іншої, ніж договір (контракт), форми, які містять 
рекомендовані вище гарантії та зобов’язання. У разі коли до 
зовнішньоекономічного договору (контракту) не включені по-
ложення, передбачені окремими пунктами зазначеного Поряд-
ку, або у разі коли зовнішньоекономічний договір (контракт) 
укладений з іноземним суб’єктом господарювання —  посеред-
ником, український суб’єкт господарювання повинен отрима-
ти від іноземного суб’єкта документи, які містять перелічені 
у зазначених пунктах відомості, зобов’язання чи гарантії, та 
подати їх Держекспорткон тролю разом із заявою про отриман-
ня відповідного дозволу на експорт товарів.

Якщо зовнішньоекономічні договори (контракти) щодо 
здійснення експорту товарів укладаються суб’єктами господа-
рювання в рамках міждержавних або міжурядових договорів 
України, які передбачають здійснення експорту товарів, а по-
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рядок поставок товарів у рамках таких міжнародних договорів 
та переліки підприємств, які експортують товари, визначені 
актами Кабінету Міністрів України, окремі зазначені вище по-
ложення (положення пункту 11 Порядку) можуть не врахову-
ватися під час укладання таких договорів (контрактів). Зазна-
чене рекомендується попередньо узгоджувати з Держекспорт 
кон тролем.

2.6.2. Обмеження на укладання чи виконання зовнішньо-
економічних договорів (контрактів)

Виходячи з принципів державної політики в галузі держав-
ного експортного кон тролю, викладених у статті 4 Закону Укра-
їни «Про державний кон троль за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного використання» 
щодо «нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її 
доставки…» частиною другою статті 17 цього Закону передба-
чені відповідні заборони на укладання зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів), а саме:

«Суб’єкту господарювання України забороняється уклада-
ти зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно між-
народних передач будь-яких товарів або брати участь у їх 
виконанні в будь-який інший спосіб, ніж це передбачено цим 
Законом, якщо їм стало відомо, що такі товари можуть бути 
використані іноземною державою або іноземним суб’єктом 
господарювання з метою створення зброї масового знищення 
чи засобів її доставки».

У зв’язку з тим, що одним із основних чинників, які вра-
ховуються під час розгляду питань про надання дозволів, 
висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів на право 
здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, є аналіз 
та оцінка відповідних гарантій, наданих іноземним спожива-
чем, щодо використання товарів у заявлених цілях, частиною 
третьою статті 17 цього Закону передбачено, що «суб’єкт го-
сподарювання зобов’язаний відмовитися від виконання зовніш-
ньоекономічного договору (контракту) стосовно здійснення 
міжнародної передачі будь-якого товару, якщо йому стало 
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відомо, що товар буде використано в інших цілях або іншим 
кінцевим споживачем, ніж це було визначено в такому дого-
ворі (контракті) чи пов’язаних з ним документах, на підставі 
яких отримано дозвіл, висновок або міжнародний імпортний 
сертифікат».

Введення такої законодавчої норми дозволяє запобігати 
можливому несанкціонованому використанню товарів, що під-
лягають державному експортному кон тролю.

Додаткові вимоги до зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів), пов’язані із здійсненням перевірок використан-
ня товарів у заявлених цілях, наведені у Положенні про по-
рядок надання гарантій та здійснення державного кон тролю 
за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених  
цілях товарів, які підлягають державному експортному кон-
тролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.05.99 № 920 (із змінами). Цим Положенням визначено, 
що укладення українськими суб’єктами господарювання зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають 
здійснення іноземним партнером перевірок кінцевого викори-
стання товарів у заявлених цілях, можливе лише на підставі 
позитивного висновку Держекспорткон тролю, за умови попе-
реднього узгодження цього питання суб’єктом з міністерством 
або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери 
управління якого він належить.

В деяких випадках під час експорту товарів держави-екс-
портери чи суб’єкти цих держав, виходячи із власного зако-
нодавства, можуть вимагати здійснення перевірок кінцевого 
використання у заявлених імпортером цілях товарів, які вони 
експортують.

Якщо іноземний суб’єкт вимагає забезпечити можливість 
перевірок кінцевого використання таких товарів, слід звернути 
увагу українських імпортерів, що відповідно до законодавства 
перевірка за участю представників іноземних експортерів та/
або компетентних державних органів експортера фактичного 
використання кінцевими споживачами в Україні товарів, які 
були імпортовані з наданням державних гарантій щодо їх ви-
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користання у заявлених цілях, може проводитися тільки у ви-
падках, передбачених зовнішньоекономічними договорами 
(контрактами), або коли це обумовлено міжнародними догово-
рами, учасниками яких є держава експортер та Україна.

Відповідно до встановленого порядку українські імпортери, 
перш ніж укласти такий договір (контракт), який передбачає 
зазначені вище перевірки, повинні здійснити додаткові заходи, 
а саме:

•	 узгодити питання укладання такого контракту з міністер-
ством або іншим центральним органом виконавчої влади, 
до сфери управління якого належить суб’єкт;

•	 звернутися до Держекспорткон тролю за отриманням від-
повідного висновку на право укладання такого контракту.

У разі отримання відповідних позитивних висновків суб’єкт 
має право укласти зазначений договір (контракт) та повідоми-
ти про його укладення Держекспорткон троль та центральний 
орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 
суб’єкт.

2.6.3. Особливості укладання зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) про експорт окремих груп 
товарів

Враховуючи особливу «чутливість» ТВП зазначеним Поряд-
ком встановлено, що «укладати зовнішньоекономічні договори 
(контракти) щодо здійснення експорту товарів військового 
призначення та товарів, які містять відомості, що станов-
лять державну таємницю, можуть лише суб’єкти господа-
рювання, яким Кабінетом Міністрів України надано повнова-
ження на право здійснення експорту товарів військового при-
значення та товарів, які містять відомості, що становлять 
державну таємницю».

При цьому український суб’єкт повинен з’ясувати, чи має 
відповідні повноваження іноземний суб’єкт на право здійснен-
ня зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаної з міжнародни-
ми передачами ТВП, що надані йому відповідно до законодав-
ства держави, де він зареєстрований.



216

Глава 2.7
ПОРАДИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ 
З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ 
ДОКУМЕНТІВ

У разі, коли суб’єкту господарювання необхідно отримати 
дозвіл чи висновок  Державної служби експортного кон тролю 
України (далі – дозвільний документ), йому потрібно подати 
лист-звернення до якого додати письмову заяву встановленого 
зразка. Форма заяви, порядок її заповнення суб’єктом госпо-
дарювання та подання до Державної служби експортного кон-
тролю України (далі – Держекспорткон троль) встановлюються 
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
(далі – Мінекономрозвитку). На цей час форма заяви встанов-
лена наказом Держекспорткон тролю від 09.01.2004 № 5 «Про 
затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо 
отримання дозвільних документів, документів про гарантії та 
інших документів, що надаються Держекспорткон тролем», за-
реєстрованим в Мін’юсті України 21.01.2004 за № 90/8689.

Посилання на відповідний лист-звернення наведене у пра-
вому верхньому куті уніфікованої письмової заяви і запов-
нюється фахівцями суб’єкта, що відповідають за експортний  
кон троль.

Кожна уніфікована заява повинна мати порядковий номер 
та дату, які надаються відповідно до діючої у суб’єкта госпо-
дарювання системи обліку документів.

П р а к -
тична 
порада

Якщо ви дійшли висновку, що ваш зовнішньоеко-
номічний договір (контракт) потребує отримання 
дозвільного документа, вам перш за все необхідно пе-
ревірити, які саме нормативно-правові акти в галузі 
державного експортного кон тролю необхідно викори-
стати для підготовки пакету документів.

2.7.1. Поради щодо заяви
Слід пам’ятати, що точність та коректність інформації, 

яка внесена до граф і пунктів заяви, та відповідність такої  
інформації документам, що додаються до заяви, зменшує  
термін її розгляду. Виходячи з такого чинника, фахівці суб’єкта 
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господарювання повинні провести деякі попередні експерти-
зи до етапу подання. Насамперед це стосується налагодження 
відповідних контактів із замовником та іншими зацікавленими 
сторонами. Метою таких контактів є отримання необхідних 
документів та інформації, важливої для подання заяви. Завжди 
значно легше з’ясувати усі факти на цьому етапі, ніж на етапі 
переговорів щодо укладення зовнішньоекономічного договору 
(контракту) або після його укладення.

2.7.1.а. Форма заяви
Залежно від намірів та виду міжнародної передачі існують 

різні форми заяви щодо отримання дозвільного документу. 
Нижче у таблиці наведено співвідношення форм заяв та випад-
ків, коли такі заяви подаються.

Назва форми заяви Коли подавати заяву

Заява про отримання 
висновку Держекспорткон-
тролю на право проведення 
переговорів, пов’язаних з 
укладенням зовнішньоеко-
номічних договорів (контр-
актів).

У разі проведення переговорів, 
пов’язаних з укладенням зовнішньо-
економічних договорів (контрактів) 
про експорт товарів військового 
призначення (далі – ТВП), товарів 
подвійного використання (далі – 
ТПВ) та інших товарів, якщо такий 
експорт здійснюється до іноземних 
держав, щодо яких встановлено ем-
барго на експорт таких товарів.

Заява про отриман-
ня дозволу (висновку) 
Держекспорткон тролю 
щодо здійснення міжнарод-
ної передачі товарів (за ви-
нятком транзиту).

1. У разі експорту (тимчасового 
вивезення):

1) ТВП;
2) ТПВ;
3) інших товарів, не внесених 

до списків товарів, що підлягають 
державному експортному кон-
тролю (далі – кон трольні списки 
товарів), у разі, коли експорт таких 
товарів здійснюється до держав,



218

стосовно яких резолюціями РБ 
ООН, інших міжнародних організа-
цій, членом яких є Україна, чи націо 
нальним законодавством установ-
лене повне або часткове ембарго на 
постачання таких товарів. 

2. У разі імпорту (тимчасового 
ввезення):

1) ТВП;
2) ТПВ:
позначених зірочкою у Списку 

товарів, що можуть бути викори-
стані у створенні звичайних видів 
озброєнь, військової чи спеціальної 
техніки;

зазначених у розділі А части-
ни першої Списку товарів, що мо-
жуть бути використані у створен-
ні ядерної зброї;

зазначених у частині першій Спис-
ку товарів, що можуть бути викори-
стані у створенні хімічної зброї;

зазначених у частині першій Спис-
ку товарів, що можуть бути викори-
стані у створенні бактеріологічної 
(біологічної) та токсичної зброї;

товарів подвійного використан-
ня, тимчасове ввезення яких здійс-
нюється з метою надання інозем-
ному суб’єкту послуг з їх ремонту, 
обслуговування, модернізації тощо;

3) інших товарів, не внесених 
до кон трольних списків товарів у 
разі, коли такі товари ввозяться 
на територію України з наданням 
міжнародного імпортного серти-
фікату (далі – МІС) на вимогу дер-
жави-експортера.
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Заява про отримання 
висновку Держекспорткон-
тролю щодо транзиту то-
варів територією України.

У разі транзиту:
1) ТВП;
2) ТПВ:
товарів категорії I, зазначених у 

Списку товарів, що можуть бути 
використані у створенні ракетної 
зброї;

зазначених у розділі А части-
ни першої Списку товарів, що мо-
жуть бути використані у створен-
ні  ядерної зброї;

зазначених у розділі першому ча-
стини першої Списку товарів, що 
можуть бути використані у ство-
ренні хімічної зброї;

зазначених у частині першій 
Списку товарів, що можуть бути 
використані у створенні бактеріо-
логічної (біологічної) та токсинної 
зброї.

Заява про отримання 
МІС.

У разі необхідності отримання дер-
жавних гарантій.

Оформлення та подання заяви
З метою подання відповідної заяви до Держекспорткон-

трол ю відповідальні за це фахівці суб’єкта господарювання 
повинні заповнити заяву встановленої форми, оформити її 
належним чином (підписи посадових осіб, печатки), додати 
до неї передбачені законодавством документи, та подати її до 
Держекспорткон тролю разом із супровідним листом.

Зразки форм заяв розміщені на офіційному веб-сайті 
Держекспорткон тролю за адресою: www.dsecu.gov.ua.
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П р а к -
тична 
порада

Якщо ви не бажаєте втрачати час на очікування 
дозвільного документа Держекспорткон тролю, запов-
нюйте заяву виключно засобами електронно-обчислю-
вальної техніки та подавайте її електронну копію.

Порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних до-
кументів, документів про гарантії та інших документів, що 
надаються Держекспорткон тролем, наведений у Інструкції 
про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних до-
кументів, документів про гарантії та інших документів, що 
надаються Держекспорткон тролем (далі —  Інструкція про за-
повнення заяви), яка затверджена зазначеним вище наказом 
Держекспорткон тролю від 09.01.2004 № 5.

Зазначена Інструкція пояснює правила заповнення полів за-
яви, ілюструє взаємозв’язок цих полів, а також містить базові 
приклади заповнення.

Зверніть 
увагу!

Заява надається до Держекспорткон тролю в од-
ному примірнику, на папері формату А4. Разом із за-
явою повинна бути надана її електронна копія.

Подання електронної копії заяви
Електронні копії заяви та електронна копія додатку до неї 

є «допоміжним» документом, що значно скорочує процес роз-
гляду документів у Держекспорткон тролі.

2.7.1.б. Деталі заяви
Всупереч дуже поширеній точці зору, не є достатнім просто 

заповнити уніфіковану форму заяви. Завжди треба пам’ятати, 
що ви повинні представити Держекспорткон тролю повну і до-
стовірну інформацію. Тільки в такому випадку ваша заява та 
пов’язані з нею документи будуть оброблені належним чином 
без великої кількості запитань з боку Держекспорткон тролю.
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П р а к -
тична 
порада

Ваш принцип повинен бути таким: «Інформація по-
винна бути повна і достовірна!»

Тільки в тому випадку, коли викладена в заяві та 
пов’язаних з нею документах інформація є достовір-
ною та не містить протиріч, Держекспорткон троль 
у короткий термін надасть дозвільний документ та 
не буде необхідності отримувати від вас додаткових 
уточнюючих даних чи пояснень.

Чим точніше ви зможете довести у вашій заяві та доданих 
до неї документах на отримання дозвільного документа, що 
товари, які плануються для міжнародної передачі, використо-
вуватимуться виключно із заявленою метою, тим вище віро-
гідність отримання вами необхідного дозвільного документа.

Перед заповненням заяви ви повинні з’ясувати декілька по-
передніх питань, а саме:

•	 реквізити суб’єкта-заявника;
•	 точна ідентифікація товару згідно з додатками до поста-

нов Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 
(із змінами) та від 20.11.2003 № 1807 (із змінами), 
включаючи відповідні описи товарів;

•	 аналіз вимог замовника відносно товарів, наприклад 
стандартний товар або деякі особливості товару, які є 
незвичайними або завищеними, беручи до уваги заявле-
не кінцеве використання;

•	 інформацію від усіх залучених компаній (адреси, кін-
цевий споживач, кінцеве призначення товарів, гарантії 
кінцевого використання та гарантії посередників тощо);

•	 інформацію про замовника (наприклад, новий замовник 
або постійний замовник разом з інформацією, отрима-
ною протягом переговорів щодо укладення контракту).

Крім того, ви повинні з’ясувати якомога повну інформацію 
про іноземного замовника та посередника, у тому числі:

•	 їхнє місцезнаходження;
•	 деталі щодо намірів використання товару та опис відпо-

відних проектів, якщо вони є;
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•	 інформацію про іноземну компанію-замовника, особливо 
що стосується нових замовників, мається на увазі більш 
детальний опис компанії, наприклад: дата заснування, 
програма виробництва або комерційна діяльність, деталі 
про обсяги виробництва тощо;

•	 бізнесову поведінку іноземної компанії-замовника порів-
няно з іншими подібними справами, наприклад:

• відмова розкрити доступну або загальну інформа-
цію або технічний (функціональний) контекст по-
ставки;

• завищені комісійні, незвичайно вигідні умови опла-
ти;

• вимоги замовника щодо незвичайного або завище-
ного рівня конфіденційності;

•	 аналіз щодо наявності спеціальних обмежень віднос-
но учасників міжнародної передачі товару, наприклад 
у зв’язку з тероризмом, інші ембарго, включаючи персо-
нальні обмеження.

Під час звернення до Держекспорткон тролю щодо отриман-
ня дозвільного документа необхідно представити інформацію, 
яка вичерпно розкриває усі важливі аспекти міжнародної пере-
дачі товару.

П р а к -
тична 
порада

Надання дозвільного документа безпосередньо за-
лежить від точного та достовірного визначення то-
варів, їх ідентифікації, кінцевого використання та їх 
кінцевого споживача.

Повнота, відсутність суперечностей та помилок
Треба заповнювати усі поля заяви на отримання дозвільного 

документа. Це перш за все стосується заповнення так званих 
«обов’язкових полів», які завжди повинні бути заповнені. За-
значена вище Інструкція про заповнення заяви допоможе вам 
у цій роботі. Заповнення заяви завжди означає дотримання 
певних вимог (наприклад, в усіх уніфікованих формах обов’яз-
ковим є визначення особи, що є відповідальною за експортний 
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кон троль у суб’єкта та її особистий підпис, а також засвідче-
ний печаткою особистий підпис керівника суб’єкта).

Для перевірки повноти заяви відповідальна особа повинна 
дати собі відповідь на такі базові запитання:

Ø  Чи використовуються «стандартні» зразки форм 
заяви?

□ так □ ні
Ø Чи необхідне подання додатків до заяви?

□ так □ ні
ØЧи додано сертифікат кінцевого споживача?

□ так □ ні
Ø Чи є заявлений товар у листі-роз’ясненні 
Держекспорткон тролю до посвідчення про 
реєстрацію?

□ так □ ні
Ø Чи додано копію зовнішньоекономічного договору 
(контракту) та договору комісії (для посередників)?

□ так □ ні
Ø Чи чітко визначені у заяві усі сторони міжнародної 
передачі товару?

□ так □ ні
Ø Чи перевірені деталі кінцевого використання 
товару?

□ так □ ні
Ø Чи повністю заповнена заява?

□ так □ ні
Ø Чи підписана заява, чи проставлена печатка 
суб’єкта?

□ так □ ні
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Ø Чи залишились деякі деталі невирішеними 
або суперечливими, не дивлячись на усі зусилля 
щодо їх з’ясування? (Якщо так —  додайте до заяви 
додаткові документи, що з’ясовують невизначені 
факти).

□ так □ ні
Якщо суб’єкт вперше постачає товар, зазначений у заяві, 

іноземному партнеру або у випадку, коли властивості товару 
дозволяють використовувати його для різного кінцевого вико-
ристання (військового та цивільного), разом з поданою заявою 
рекомендується додати документи, що містять інформацію 
«для з’ясування».

Це стосується інформації, яка виходить за межі деталей, 
внесених до загального переліку перевірочних заходів:

Інформація про компанію-замовника:
1) згідно з принципом «знати свого замовника» це особливо 

слугує для:
- перевірки існування імпортера та кінцевого споживача (запо-

бігання використанню «фіктивних компаній»);
- вирішення питання, чи будуть товари використовуватись з ци-

вільною або військовою метою;
2) деталі про напрямки діяльності компанії-замовника, які є 

показником цивільної або військової орієнтації імпортера або 
кінцевого споживача;

3) у разі експорту товарів для забезпечення процесу виго-
товлення виробів або матеріалів, які в подальшому стануть 
частиною готового продукту (наприклад, хімікати, сировина, 
яка у подальшому підлягає обробленню), бажано знати деталі 
про річні потужності та кількість. Такі деталі є дуже важли-
вими критеріями для перевірки, чи є тільки одне ексклюзивне 
призначення експортованого товару вантажоодержувачем або 
кінцевий споживач може «переключити» цей товар;
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4) деталі щодо розміру компанії, кількості її співробітників, 
року її заснування, виробничих потужностей, обсягу вироб-
ництва тощо, є додатковими критеріями щодо прийнятності 
кінцевого використання, особливо коли йдеться про нового 
замовника або поставки потужного виробничого обладнання 
(великої кількості);

5) у разі здійснення поставок компаніям, які здійснюють по-
дальше «розповсюдження» товару, потрібна чітка інформація 
про таке. Це особлива вимога, яка забезпечує можливість кон-
тролю кінцевого використання товарів;

6) деталі про тривалість ділових контактів з імпортером або 
кінцевим споживачем із визначенням товарів, які постачалися 
за такими контактами.

Достовірність та прозорість документів.
З метою прийняття рішень з питань експортного кон-

тролю ви повинні намагатися зробити заплановану вами 
міжнародну передачу якомога «прозорою» та представити 
до Держекспорткон тролю всю інформацію, необхідну для 
прийняття рішення про можливість надання відповідно-
го дозвільного документа. Це надасть можливість фахівцям 
Держекспорткон тролю та інших державних органів чітко зро-
зуміти усі аспекти такої передачі, перевірити усі обмеження та 
прийняти правильне та обґрунтоване рішення.

Ви повинні усвідомити такий факт —  усе, що достовірно 
не з’ясовано вами, обов’язково викличе додаткові запитан-
ня у Держекспорткон тролю та значно ускладнить отримання 
вами дозвільного документу.

П р а к -
тична 
порада

Спитайте у себе дуже критично, чи з’ясували ви усі 
деталі зовнішньоекономічного договору (контракту) 
на базі інформації, яку ви маєте? Чи з’ясували ви усі 
інші деталі та аспекти запланованої міжнародної пе-
редачі товару?

Заздалегідь самостійно з’ясуйте усі незрозумілості!
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2.7.1.в. Перевірочні заходи
Якщо вами будуть здійснені такі перевірочні заходи як:
•	 перевірка ідентифікації товару;
•	 визначення вірності оформлення, повноти та достовірно-

сті документів; перевірка відповідності заяви та пов’яза-
них з нею документів зовнішньоекономічному договору 
(контракту) та документам про гарантії; перевірка право-
спроможності іноземного суб’єкта;

•	 перевірка наявності у вас прав та повноважень для здійс-
нення конкретної міжнародної передачі тощо, то ви зро-
бите ваш проект прозорим та зрозумілим для здійснення 
заходів державного експортного кон тролю. Зазначений 
перелік допоможе вам з’ясувати необхідні деталі та під-
готувати документи на усіх етапах проекту (починаючи 
з проведення переговорів та до подання заяви).

Незважаючи на те, що експертиза в галузі державного екс-
портного кон тролю, що здійснюється Держекспорткон тролем, 
проводиться за загальним алгоритмом, вона, безумовно, зале-
жить від особливостей кожної конкретної міжнародної переда-
чі, повноти та достатності наданих суб’єктом даних.

2.7.2. Заповнення заяви

2.7.2.а. Логіка заяви
Заява про отримання дозвільного документа пов’язана з ви-

конанням при її оформленні певних обов’язкових умов, а саме: 
з необхідністю використання встановленої форми та подачі 
відповідної інформації, яка потім трансформується в дозвіль-
ний документ. Зразки дозвільних документів наводяться у до-
датках до Інструкції про порядок оформлення і використан-
ня дозвільних документів у галузі державного експортного 
кон тролю, затвердженої наказом Держекспорткон тролю від 
29.11.2004 № 355, зареєстрованим в Мін’юсті 13.12.2004 за 
№ 1576/10175.
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Задіяні сторони, товари, інші чинники
Заява та наданий на її підставі дозвільний документ нада-

ють можливість з першого погляду сприйняти усі основні фак-
ти, пов’язані з міжнародною передачею товару. З цією метою 
вони відображають певні теми у логічному порядку. Найбільш 
важливі з них:

•	 задіяні сторони (іноземні або вітчизняні особи та компа-
нії) та їх реквізити;

•	 характер міжнародної передачі;
•	 інформація, що стосується товару, міжнародні передачі 

якого маєте намір здійснити;
•	 інші важливі чинники, які пояснюють різні аспекти між-

народної передачі товару.

П р а к -
тична 
порада

Коли ви заповнюєте форми, ви завжди повинні бути 
впевнені, що усі деталі, пов’язані з певною темою 
у формі, є повними та не містять протиріч.

Задіяні   сторони
Це, перш за все, сам заявник (експортер; імпортер) —  сто-

рона у міжнародній передачі товарів, яка звертається до 
Держекспорткон тролю із заявою щодо отримання дозвільного 
документа на право здійснення відповідної міжнародної пере-
дачі товарів. Тільки він уповноважений подавати заяву.

Зверніть 
увагу!

Дозвільні документи можуть використовувати-
ся виключно зазначеними у них заявниками. Законо-
давство не передбачає права суб’єкта-заявника пе-
редавати іншому суб’єкту право здійснення повно-
важень визначених дозвільним документом.

Що стосується задіяних сторін:
заявник —  сторона у міжнародній передачі товарів, яка звер-

нулась до Держекспорткон тролю із заявою щодо отримання 
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дозвільного документа на право здійснення відповідної міжна-
родної передачі товарів;

експортер —  сторона у міжнародній передачі товарів, яка 
здійснює їх продаж у відповідності із зовнішньоекономічним 
договором (контрактом), передачу на інших законних підста-
вах або тимчасове вивезення за межі території відповідної дер-
жави;

імпортер —  сторона у міжнародній передачі товарів, яка 
здійснює їх придбання у відповідності із зовнішньоекономіч-
ним договором (контрактом), ввезення на інших законних під-
ставах або тимчасово приймає товари на території відповідної 
держави;

споживач —  сторона у міжнародній передачі товарів, для 
якої призначається товар, в інтересах якої здійснюється пере-
дача або надається відповідна послуга.

Найчастіше:
•	 у випадках імпорту товарів зустрічається варіант, коли 

заявник, імпортер та кінцевий споживач співпадають. 
В цих випадках, логічно, що у всі три розділи заяви вне-
сяться дані цього суб’єкта-заявника;

•	 у випадках імпорту товарів, коли суб’єкт-заявник є ім-
портером та не є кінцевим споживачем, до заяви вносять-
ся дані також і про кінцевого споживача.

Безумовно зовнішньоекономічний договір (контракт) та 
інші, пов’язані з ним документи, повинні відобразити цю ком-
бінацію.

Товар
В першу чергу ви повинні назвати товар (повне, без скоро-

чень його найменування) та описати (у разі відсутності деци-
мального, або іншого облікового номеру) його характеристики, 
за якими товар можна однозначно ідентифікувати. Ви також 
повинні викласти деталі, особливо, що стосується кількості та 
ціни. Для цього призначені поля відповідних граф заяви.
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Крім того, ви повинні бути впевнені, що технічна докумен-
тація та документи щодо кінцевого використання так само, як 
і деталі стосовно кінцевого використання чітко пов’язані з на-
веденим описом товарів, задіяними сторонами, контрактною 
документацією та документацією, пов’язаною із замовленням.

Інші деталі
Інші деталі надають більш докладні необхідні пояснення 

щодо міжнародної передачі та встановлюють взаємозв’язок 
між задіяними сторонами та товарами.

Інші деталі повинні бути відображені у відповідних графах 
заяви. Особливо важливою є інформація про те, що ви додали 
«інші» документи до заяви та «іншу» додаткову інформацію. 
Найбільш важлива документація —  це зовнішньоекономічний 
договір (контракт), документи про кінцевого споживача та 
посередника, документи про гарантії відповідного кінцевого 
використання товару. Додаткова інформація —  це, наприклад, 
інформація щодо додаткових учасників, про яких не йдеться 
в інших полях. Дуже важливо надати інформацію, що брокери, 
комерційні агенти, вантажовідправники та/або перевізники не 
є посередниками у здійсненні заявленої міжнародної передачі.

2.7.2.б. Інструкції по заповненню
Метою цього посібника не є повторення вищезазначеної 

Інструкції про заповнення заяв. Щодо порядку заповнення 
та описів окремих граф (наприклад, деталі про експортера 
та кінцевого користувача) необхідно звертатися до згаданої  
Інструкції.

Інструкція про заповнення заяв переслідуює дві основні 
мети. По-перше, система заповнення кожної графи докладно 
розтлумачена. По-друге, вони структуровані таким чином, що 
окремі пов’язані деталі оброблюються систематично.

Подальші досконалі роз’яснення щодо підрозділів «залуче-
ні сторони», «товари» та «інші деталі» полегшують оформлен-
ня заяви.
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2.7.2.в. Супутні документи
В залежності від мети звернення та ідентифікації товару до 

заяви додаються документи визначені у відповідних норматив-
но-правових актах Кабінету Міністрів України:

Постанови Кабінету 
Міністрів України

Вид міжнародної передачі/товар

Від 06.06.2012 № 500 
“Про затвердження 
Порядку державного 
експортного кон тролю 
за проведенням пере-
говорів, пов’язаних 
з укладенням зовніш-
ньоекономічних дого-
ворів (контрактів) щодо 
здійснення експорту то-
варів”.

Проведення переговорів, пов’яза-
них з укладенням зовнішньоекономіч-
них договорів (контрактів) про експорт 
ТВП, ТПВ та інших товарів, якщо та-
кий експорт здійснюється до інозем-
них держав, щодо яких встановлено 
ембарго на експорт таких товарів.

Від 20.11.2003 
№ 1807 “Про затвер-
дження Порядку здійс-
нення державного кон-
тролю за міжнародними 
передачами товарів вій-
ськового призначення”.

Експорт,  тимчасове вивезення, ім-
порт, тимчасове ввезення, транзит 
ТВП.

Від 28.01.2004 № 86 
“Про затвердження По-
рядку здійснення дер-
жавного кон тролю за 
міжнародними переда-
чами товарів подвійно-
го використання”.

1) Експорт, тимчасове вивезення 
ТПВ;
2) імпорт, тимчасове ввезення ТПВ:

• позначених зірочкою, що можуть 
бути використані у створенні 
звичайних видів озброєнь, вій-
ськової чи спеціальної техніки;

• зазначених у розділі А частини 
першої списку товарів, що мо-
жуть бути використані у створен-
ні ядерної зброї;
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• зазначених у частині першій 
списку товарів, що можуть бути 
використані у створенні хімічної 
зброї; зазначених у частині пер-
шій списку товарів, що можуть 
бути використані у створенні 
бактеріологічної (біологічної) та 
токсичної зброї;

• тимчасове ввезення яких здійс-
нюється з метою надання інозем-
ному суб’єкту послуг з їх ремон-
ту, обслуговування, модернізації 
тощо;

3) імпорт інших товарів, не внесе-
них до кон трольних списків товарів, 
у разі, коли такі товари ввозяться на 
територію України з наданням МІС на 
вимогу держави-експортера;
4) транзит ТПВ:

• категорії I, зазначених у Списку 
товарів, що можуть бути викори-
стані у створенні ракетної зброї;

• зазначених у розділі А частини 
першої Списку товарів, що мо-
жуть бути використані у створен-
ні ядерної зброї;

• зазначених у розділі першому ча-
стини першої Списку товарів, що 
можуть бути використані у ство-
ренні хімічної зброї;

• зазначених у частині першій 
Списку товарів, що можуть бути 
використані у створенні бактері-
ологічної (біологічної) та токсич-
ної зброї.
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Від 27.05.1999 № 920 
“Про затвердження По-
ложення про порядок 
надання гарантій та 
здійснення державного 
кон тролю за виконан-
ням зобов’язань щодо 
використання у заявле-
них цілях товарів, які 
підлягають державно-
му експортному кон-
тролю”.

Отримання державних гарантій.

2.7.2.г. Огляд найбільш розповсюджених помилок
Помилки у заповненні заяв звісно є небажаними, але, на 

жаль, не помиляється той, хто нічого не робить. Це завжди 
призводить до додаткових запитів до заявника, як наслідок —  
до суттєвої втрати часу та зведенню нанівець усіх зусиль зі 
зменшення часу на оброблення заяви.

Проте є так звані «типові» помилки, наприклад:
Неповні деталі

Однією з найчастіших помилок є подання неповністю за-
повненої заяви. Форми заяв уніфіковані та відрізняються кіль-
кістю та призначенням граф, які завжди повинні бути заповне-
ні (обов’язкові графи) та графи, що заповнюються за необхід-
ності або на вимогу (додаткові графи).

Відсутні додаткові документи
У деяких випадках ви зобов’язані додати до заяви деякі 

документи. Це, перш за все, засвідчені копії зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів), документи, що стосуються 
кінцевого використання, документи щодо ідентифікації то-
варів, документи про повноваження та гарантії посередників 
тощо. Дотримання форм, якщо вони визначені для відповід-
них документів, є обов’язковим. Держекспорткон троль також 
передбачає випадки, коли необхідно представити специфічні 
документи щодо кінцевого використання товарів. Рекомендації 
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щодо отримання додаткових документів, пов’язаних з кінце-
вим використанням товарів, Держекспорткон троль надає у ли-
сті-роз’ясненні до посвідчення про реєстрацію.

Більш того, окрема графа заяви передбачає «особу, відпо-
відальну за експортний кон троль», тому керівник суб’єкта 
обов’язково повинен призначити таку особу та визначити її 
обов’язки та відповідальність.

Разом із заявою подаються документи, що пояснюють спе-
цифіку та зміст заяви або окреслюють деталі конкретної між-
народної передачі. Ці документи наведені у відповідних поста-
новах Кабінету Міністрів України.

Суперечливі твердження
Впевніться, що усі твердження у вашій заяві не містять про-

тиріч та можуть бути перевірені. Це означає, що вони можуть 
бути підтверджені відповідними документами та не мають ні-
яких суперечностей.

Це, перш за все, стосується відповідності найменування 
(опису) товару до зовнішньоекономічного договору (контракту) 
та ідентифікації товару до листа-роз’яснення Держекспорткон-
тролю до посвідчення про реєстрацію. Зверніть увагу на те, що 
Держекспорткон троль перевірятиме саме ці твердження.

Зверніть 
увагу!

Коди української класифікації товарів зовніш-
ньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) наводяться 
у кон трольних списках ТВП та ТПВ, довідково. Ос-
новною підставою для застосування до цих товарів 
процедур державного експортного кон тролю є від-
повідність таких товарів найменуванню та опису 
за відповідними групами, які наведені у кон трольних 
списках товарів.

Підпис

Як це не тривіально, але найбільш розповсюджена 
помилка —  це відсутність у заяві «живого» підпису особи, 
відповідальної за експортний кон троль у суб’єкта, або такого 
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підпису керівника суб’єкта чи відсутність печатки суб’єкта, 
якою засвідчений підпис керівника.

2.7.3. Надання дозвільних документів

2.7.3.а. Процедури надання дозвільних документів
Дозвільні документи надаються за результатом проведення 

Держекспорткон тролем основної експертизи в галузі держав-
ного експортного кон тролю, до якої можуть залучатись цен-
тральні органи виконавчої влади та інші державні органи.

Форма дозвільних документів
Переважна більшість видів дозвільних документів (крім 

висновків на право проведення переговорів щодо укладення 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) функціональ-
но призначена слугувати підставою для подальшого митного 
оформлення міжнародних передач зазначених у них товарів. 
Таким чином, ці дозвільні документи є ніби сполучною лан-
кою між Держекспорткон тролем та відповідними митними ор-
ганами, засвідчуючи перед останніми суть рішення, прийня-
того Держекспорткон тролем стосовно можливості здійснення 
конкретних міжнародних передач товарів, що підлягають дер-
жавному експортному кон тролю.

Функціональне призначення дозвільних документів визна-
чає їх зміст і форму. Форми дозвільних документів (дозволу 
та висновку), затверджено наказом Держекспорткон тролю від 
29.11.2004 № 355, зареєстрованим в Мін’юсті 13.12.2004 за 
№ 1576/10175.

Зазначені форми дозвільних документів витримали багато-
річне випробування практикою їх застосування і є на цей час 
оптимальними, вони містять всю необхідну інформацію як 
з точки зору державного експортного кон тролю, так і з точки 
зору митного кон тролю.
Оригінал, копія та митні функції дозвільних документів

Дозвільні документи оформлюються та надаються за міс-
цем розташування Держекспорткон тролю уповноваженим на 
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їх отримання представникам суб’єкта —  заявника (на підставі 
довіреності та під розпис).

Дозвільний документ оформлюється у двох примірниках. 
Перший примірник —  на спеціальному бланку захищеного па-
перу, другий —  на аркуші звичайного білого паперу формату 
А4. Уповноважений представник заявника отримує перший 
примірник дозвільного документа, засвідчуючи своїм під-
писом правільність внесених до нього даних у відповідності 
із поданою заявою, після пред’явлення до Держекспорткон-
тролю відповідним чином оформленої та завіреної заявником  
довіреності на таке отримання.

Перший примірник дозвільного документа силами та засо-
бами заявника подається до митного органу.

У разі виявлення наявності суттєвих розбіжностей в інфор-
мації, яка вказана у дозвільному документі, на думку представ-
ника заявника, останній може утриматись від отримання тако-
го документу із висловленням своїх зауважень представникові 
Держекспорткон тролю, який видає дозвільні документи. Такі 
документи повертаються з метою прийняття узгодженого рі-
шення щодо подальшого використання такого дозвільного до-
кумента та/або його заміни.

Захист дозвільних документів від фальсифікації
Захист дозвільних документів від фальсифікації є важливою 

складовою заходів державного експортного кон тролю.
З метою захисту дозвільних документів від підробки засто-

совуються спеціальні технічні заходи, а саме:
•	 використовуються спеціально виконані на захищеному 

папері номерні бланки, а також голографічні номерні за-
хисні елементи;

•	 до Державної фіскальної служби України, з метою ін-
формування митних органів, надаються зразки підписів 
всіх посадових осіб Держекспорткон тролю, яким надано  
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право підпису дозвільних документів, а також зразок від-
битку печатки, якою скріплюються такі документи.

Повний перелік та характеристики захисних елементів 
бланку дозвільного документа та захисного голографічного 
елемента не розголошується.
2.7.3.б. Випадки, у яких передбачено надання дозвільних 

документів
Дозвільні документи надаються виключно відносно міжна-

родних передач кон трольованих товарів, до яких відносяться:
•	 ТВП, включені до Списку товарів військового призна-

чення, міжнародні передачі яких підлягають державному 
експортному кон тролю;

•	 ТПВ, включені до списків товарів подвійного викори-
стання, що можуть бути використанні у створенні зви-
чайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техні-
ки, ракетної, ядерної, хімічної, бактеріологічної (біоло-
гічної) та токсинної зброї;

•	 інші товари не внесені до списків ТВП та ТПВ, але щодо 
яких у визначених статтею 10 Закону України «Про дер-
жавний кон троль за міжнародними передачами товарів 
військового призначення та подвійного використання» 
випадках застосовуються процедури державного екс-
портного кон тролю.

2.7.3.в. Що робити, коли у митних органів викликає 
сумнів у класифікації товару

Вище у цій главі визначено випадки, коли надаються доз-
вільні документи. Разом з тим, під час здійснення митних про-
цедур, досить часто з’ясовується, що запропонований до мит-
ного оформлення товар викликає сумніви щодо його класифі-
кації та ідентифікації, у тому числі як такого, що не належить 
до жодного кон трольного списку товарів. Це цілком нормальне 
явище і не треба робити з цього «трагедії», але, в той же час, 
такий «сумнів» митника повинен бути офіційно оформленим 
ним у вигляді так званого «талону відмови». Отримавши такий 
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«талон», суб’кт має повне право звернутися із відповідною за-
явою до Держекспорткон тролю з метою реєстрації та отриман-
ня листа-роз’яснення про умови здійснення міжнародної пере-
дачі товару.
2.7.4. Дії підприємства після отримання дозвільних  

документів
Навіть після отримання дозвільного документа, суб’єкт по-

винен дотримуватись певних зобов’язань. Такі зобов’язання 
можуть бути «постійними», тобто такими, що випливають із 
відповідних нормативно-правових актів, або обов’язковими 
відповідно до додаткових умов дозвільного документу.
2.7.4.а. Чи є впевненість щодо отримання дозвільних  

документів?
Якщо у заяві суб’єкта та доданих до неї документах ви-

кладена достовірна, точна та вільна від протиріч інформація, 
у Держекспорткон тролю, як правило, не виникає додаткових 
(уточнюючих) питань. Наявність такої інформації дозволяє 
у стислі терміни прийняти рішення про можливість надання 
дозвільного документа. У випадках, коли надання дозвільно-
го документа суперечить відповідним міжнародним зобов’я-
занням або цілям експортного кон тролю, замість дозвільного 
документу ви отримуєте відповідне рішення Держекспорткон-
тролю разом з обґрунтуванням причин відмови у наданні доз-
вільного документа.

Про прийняте рішення суб’єкт повинен бути поінформова-
ний Держекспорткон тролем відповідним листом.
2.7.4.б. Перевірка дозвільних документів до їх отримання

Отримуючи дозвільний документ у Держекспорткон тролі 
дотримуйтесь принципу «не поспішай». Перш ніж отрима-
ти такий документ, ретельно перевірте усі дані, що викладені 
у ньому. Якщо ви все перевірили та не знайшли розбіжностей 
між поданою вами заявою та дозвільним документом —  засвід-
чуйте правильність внесених до нього даних власним підпи-
сом на другому примірнику дозволу або висновку, в іншому 
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випадку звертайтесь до представників Держекспорткон тролю 
з метою з’ясування будь яких сумнівів.
2.7.4.в. Виконання додаткових умов

Можливість застосування права відносно здійснення кон-
кретної міжнародної передачі товару, яка визначена у доз-
вільному документі, в багатьох випадках може залежати від 
виконання суб’єктом додаткових умов цього документу. Такі 
«додаткові умови» наводяться у графі «Особливі умови ви-
користання дозволу (висновку) та додаткова інформація», чи 
у довільній формі у спеціальному додатку (додатках) до доз-
вільного документа, кожен з яких оформлюється, підписуєть-
ся, завіряється і надається з дотриманням тих же вимог, що 
і відповідний дозвільний документ.

Умови використання дозвільного документу є його не-
від’ємною частиною, тому нехтування цими умовами фактич-
но позбавляє підприємство права виконувати дії, що виплива-
ють з такого документу.

Особливі умови
Виконання «особливих умов» має прямий вплив на чин-

ність дозвільного документа. Це стосується як умов за яких 
цей дозвільний документ діє, набуття дозвільним документом 
чинності тільки після виконання певних умов, так і втрату та-
ким документом чинності у разі невиконання певних умов.

Додаткова інформація
Додаткова інформація може уточнювати або роз’яснювати 

певні положення дозвільного документа і є невід’ємною части-
ною такого документу.

П р а к -
тична 
порада

Як правило, ви маєте певний строк для виконання 
додаткових умов. Якщо ви не маєте змоги до закінчен-
ня такого строку виконати додаткову умову, завчасно 
(та письмово) інформуйте про це Держекспорткон-
троль для подальшого вирішення питання.
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2.7.4.г. Подовження строку дії
Кожний дозвільний документ обов’язково має строк дії. 

Після закінчення такого строку дозвільний документ втрачає 
чинність та не може більше використовуватись. Будь- яка між-
народна передача не може бути здійснена після закінчення 
строку дії дозвільного документа. Здійснення такої передачі 
після закінчення строку дії дозвільного документа є порушен-
ням законодавства у галузі експортного кон тролю та тягне за 
собою застосування відповідних санкцій по відношенню до 
суб’єкта-порушника.

Продовжити строк дії дозвільного документа не є великою 
проблемою. З цією метою вам необхідно заздалегідь, до дати 
закінчення строку дії дозвільного документа, подати оновлену 
заяву. Ви можете також обґрунтувати, чому ви не змогли вико-
ристати дозвільний документ протягом строку його дії. Разом 
з заявою ви повинні подати копію вашого дозвільного доку-
мента з інформацією про стан його фактичного використання, 
завіреною підписом начальника або заступника начальника 
митного органу та оригіналом печатки цього органу або про-
сто повернути оригінал дозвільного документа, у разі якщо 
він не використовувався. Внесення змін здійснюється шляхом 
оформлення нового дозвільного документа у встановленому 
законодавством порядку.
2.7.4.д. Дії, пов’язані з внесенням змін до дозвільних  

документів
Під час прийняття рішення щодо надання дозвільного до-

кумента Держекспорткон троль здійснює аналіз різних аспек-
тів, які мають значення для цілей державного експортного 
кон тролю. Основною базою такого аналізу є інформація, яку 
ви зазначаєте у заяві про отримання дозвільного документа та 
у пов’язаних із заявою документах. Звісно, таку інформацію ви 
надаєте станом на час подання заяви.
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У значній кількості випадків між часом, коли було надано 
дозвільний документ та часом фактичного здійснення міжна-
родної передачі, може бути строк від майже року (для разових 
дозвільних документів) до майже трьох років (для генераль-
них та відкритих дозвільних документів). У такий строк ціл-
ком ймовірно можуть виникнути зміни, які впливатимуть на 
інформацію наведену у дозвільному документі.

Перш ніж здійснити фактичне постачання товару ви по-
винні врахувати усю наявну на час такого постачання ін-
формацію. За цей час можуть відбутися значні зміни в різ-
них аспектах, що стосуються як змін умов контрактів, так і  
прийнятих суб’єктом зобов’язань. Деякі з таких фактів мо-
жуть призвести до обставин, за яких здійснення міжнародної 
передачі за «застарілих умов» буде загрожувати інтересам 
національної безпеки чи порушенню прийнятих міжнарод-
них зобов’язань.

Приховування такої інформації може бути розцінено як по-
рушення вимог законодавства в галузі державного експортного 
кон тролю і призвести до відповідальності так само, як і здійс-
нення несанкціонованої міжнародної передачі.

П р а к -
тична 
порада

Якщо в умовах раніш санкціонованої 
міжнародної передачі або документах відбулися 
суттєві зміни —  звертайтеся до Держекспорткон-
тролю!

2.7.5. Дії суб’єкта після здійснення конкретної  
міжнародної передачі товарів

2.7.5.а. Звітування про фактичну передачу
З метою налагодження «зворотного» зв’язку між дозвіль-

ним документом, який є «наміром здійснення міжнародної 
передачі товару», та фактичним здійсненням такої передачі 
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законодавством передбачено звітність суб’єктів здійснен-
ня міжнародних передач товарів, які отримали відповід-
ний дозвільний документ. Такі суб’єкти повинні подати до 
Держекспорткон тролю письмові звіти про фактично здійсне-
ні експорт та імпорт товарів, визначених у цих документах, та 
про використання визначених у цих документах товарів у заяв-
лених цілях.

Форми звітів та строки їх подання визначені наказом 
Держекспорткон тролю від 05.10.2009 № 86 «Про затверджен-
ня форми висновку щодо можливості проведення переговорів, 
форм звітів та встановлення строків звітності», який зареє-
стрований в Мін’юсті України 28.10.2009 за № 994/17010.

Крім норм цього наказу строки подання звітів також визна-
чаються Держекспорткон тролем у дозвільних документах.

П р а к -
тична 
порада

З метою уникнення можливих складнощів надавай-
те до Держекспорткон тролю звіти у строк визначе-
ний безпосередньо у конкретному дозвільному докумен-
ті.

Щодо подання звітів до Держекспорткон тролю дивись 
главу 2.12 розділу II цього Довідника.

2.7.5.б. Перевірки та звіти про використання  
за призначенням

З метою досягнення цілей експортного кон тролю законо-
давством передбачено, що суб’єкт, який на підставі отримано-
го дозвільного документу здійснив міжнародну передачу то-
вару, повинен вживати заходів для проведення перевірки кін-
цевого використання товарів і надавати про це інформацію до 
Держекспорткон тролю, а також сприяти уповноваженим на це 
державним органам України в проведенні ними таких перевірок.
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2.7.5.в. Інформування про відхилення
Якщо ви здійснили експорт на підставі дозвільного доку-

мента, ви повинні вживати усіх можливих заходів з метою не-
допущення реекспорту або передачі до третіх держав товарів, 
які були експортовані вами з України. Ваш іноземний партнер 
може здійснити такий реекспорт лише за вашою письмовою 
згодою та письмовою згодою на це Держекспорткон тролю. 
У випадках, коли ви виявили факти порушень іноземним парт-
нером прийнятих на себе зобов’язань, ви негайно повинні ін-
формувати про це Держекспорткон троль.
2.7.5.г. Відмови від виконання контрактів

Ви зобов’язані відмовитися від виконання зовнішньоеко-
номічного договору (контракту) стосовно здійснення міжна-
родної передачі будь-якого товару, якщо вам стало відомо, що 
товар буде використано в інших цілях або іншим кінцевим спо-
живачем, ніж це було визначено в такому договорі (контракті) 
чи пов’язаних з ним документах, на підставі яких отримано 
дозвіл, висновок або міжнародний імпортний сертифікат.
2.7.5.д. Замітки у ділових паперах

Ви маєте позначити у ділових паперах, що в зазначених 
нижче випадках ви зобов’язані отримати дозвільний документ 
Держекспорткон тролю незалежно від того, зазначені товари 
у кон трольних списках товарів чи ні.

Необхідність отримання дозвільного документа виникає 
не лише у випадку міжнародних передач товарів, визначених 
у кон трольних списках товарів, а й у деяких інших випадках. 
Отримання дозвільного документу необхідно також і стосовно 
імпорту, експорту або тимчасового вивезення товарів, не вне-
сених до кон трольних списків товарів, у разі коли:

• такі товари ввозяться на територію України з надан-
ням МІС на вимогу держави-експортера;
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•	 експорт або тимчасове вивезення таких товарів за межі 
України здійснюється до держав, стосовно яких резолю-
ціями РБ ООН, інших міжнародних організацій, членом 
яких є Україна, чи національним законодавством уста-
новлене ембарго на постачання таких товарів.

Крім цього, якщо вам стало відомо про можливість повного 
чи часткового використання будь-яких товарів, що передбача-
ються для експорту або тимчасового вивезення до інших дер-
жав, для розповсюдження ЗМЗ чи засобів її доставки, або для 
військового кінцевого використання, ви також повинні зверну-
тись до Держекспорткон тролю з метою отримання дозвільних 
документів.
2.7.5.е.Зберігання ділових паперів

Важливим елементом правил та процедур експортного кон-
тролю, є правило щодо зберігання документів. Усі документі, 
пов’язані із отриманням вами дозвільного документу (або МІС, 
документу про «відмову у видачі дозвільного документа») по-
винні бути збережені вами протягом п’яти років з дня надання 
вам такого документу з боку Держекспорткон тролю.

П р а к -
тична 
порада

Термін зберігання може бути значно більшим, ніж 
п’ять років, у випадках, коли термін дії дозвільного 
документу продовжується, необхідно врахувати, що 
у разі «продовжень» усі раніше підготовлені докумен-
ти повинні зберігатись вами протягом п’яти років 
з часу отримання останнього «продовженого» дозвіль-
ного документу.

2.7.5.є. Повернення
Ще одне важливе зобов’язання суб’єкта —  це повернення 

отриманого дозвільного документа у випадку внесення змін 
або доповнень до дозвільного документа до початку його ви-
користання.
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Глава 2.8
СПРАВЛЯННЯ ПЛАТИ ЗА  
ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧУ  
ДОКУМЕНТІВ У ГАЛУЗІ  
ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО  
КОН ТРОЛЮ. ОТРИМАННЯ  
ДОКУМЕНТІВ

2.8.1. Справляння плати за оформлення та видачу  
документів у галузі державного експортного  
кон тролю

Будь-який документ, що готується Державною службою 
експортного кон тролю України (далі —  Держекспорткон-
троль), оформлюється нею лише після проведення відповід-
них експертиз у галузі державного експортного кон тролю. 
Процес проведення експертиз потребує не тільки певного 
часу, але і відповідних державних ресурсів для його про-
ведення. Умовно кажучи, цей процес є «державною адміні-
стративною послугою» яку держава надає суб’єктам.

Механізм справляння плати за надання Держекспорткон-
тролем суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів, 
іноземним суб’єктам господарської або іншої діяльності, 
військовим формуванням, правоохоронним органам, ор-
ганам та підрозділам цивільного захисту України (далі —  
платники) платних адміністративних послуг з оформлення 
та видачі таких документів у галузі державного експортно-
го кон тролю (далі —  адміністративні послуги) визначений 
у Порядку справляння плати за надання платних адміні-
стративних послуг з оформлення та видачі документів у га-
лузі державного експортного кон тролю і переліку платних 
адміністративних послуг, що надаються Державною служ-
бою експортного кон тролю, та розміру плати за їх надання, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
13.07.2011 № 746.
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Примітка Документи в галузі державного 
експортного кон тролю:

1) посвідчення про реєстрацію суб’єкта 
здійснення міжнародних передач товарів;

2) висновок на проведення переговорів;
3) висновок на здійснення тимчасового 

ввезення/вивезення товарів;
4) висновок на транзит товарів 

територією України;
5) дозвіл на здійснення експорту/імпорту 

товарів;
6) міжнародний імпортний сертифікат 

або інший документ про державні гарантії 
(зобов’язання) щодо використання у заявлених 
цілях товарів.

Зверніть 
увагу!

У той же час, згідно з частиною першою 
статті 30 Закону України «Про державний 
кон троль за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного 
використання» за видачу зазначених документів 
не справляється плата з центральних органів 
виконавчої влади.

Плата справляється окремо за надання кожної адміністра-
тивної послуги з урахуванням того, що розмір плати встанов-
люється:

1) залежно від типу документа —  у разі оформлення та ви-
дачі генеральних і відкритих дозволів на здійснення екс-
порту/імпорту товарів, разових, генеральних та відкри-
тих висновків на проведення переговорів, а також посвід-
чення про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних 
передач товарів;
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2) виходячи із загальної вартості, визначеної в контракті на 
момент його укладення, —  у разі оформлення та видачі 
разових дозволів на здійснення експорту/імпорту това-
рів;

3) виходячи з вартості, визначеної у додатковій угоді до 
контракту, —  у разі оформлення та видачі разових дозво-
лів на здійснення експорту/імпорту товарів за додатко-
вими угодами до контракту, згідно з якими збільшується 
вартість, визначена у контракті. У разі, коли згідно з до-
датковою угодою зазначена вартість зменшується, плата 
не повертається;

4) в обсязі, передбаченому для оформлення та видачі по-
свідчення про реєстрацію суб’єкта здійснення міжна-
родних передач товарів, —  у разі внесення змін до такого 
посвідчення.

У разі:
прийняття рішення про видачу документів уповноважена 

особа платника подає до Держекспорткон тролю довіреність на 
її ім’я, копії платіжного доручення про перерахування в пов-
ному обсязі до державного бюджету плати за надання послу-
ги та довідку відповідного органу, що кон тролює справляння 
надходжень бюджету, про фактичне надходження коштів до  
бюджету;

часткового використання (невикористання) документів та 
необхідності повторного отримання таких документів пла-
та за їх оформлення та видачу справляється з урахуванням  
Порядку.

Плата за оформлення та видачу не використаних платника-
ми документів не повертається.

Плата за надання адміністративних послуг справляється 
у гривнях і перераховується платниками до державного бюд-
жету на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства.
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ПЕРЕЛІК
платних адміністративних послуг, що надаються 

Держекспорткон тролем,
та розмір плати за їх надання

Найменування послуги

Розмір 
плати за 
надання 
послуги, 
неоподат-
ковуваних 
мінімумів 

доходів 
громадян

Розмір пла-
ти, з ура-
хуванням 
неоподат-

ковуваного 
мінімуму 

доходів гро-
мадян у роз-
мірі 17 грн.

1. Оформлення та видача посвід-
чення про реєстрацію суб’єкта 
здійснення міжнародних пере-
дач товарів

200 3 400 грн.

2. Оформлення та видача виснов-
ку на проведення переговорів:
- разовий висновок 20 340 грн.
- генеральний висновок 30 510 грн.
- відкритий висновок 100 1 700 грн.

3. Оформлення та видача виснов-
ку на здійснення тимчасового 
ввезення/вивезення товарів:
- разовий висновок 5 85 грн.
- генеральний висновок 10 170 грн.
- відкритий висновок 20 340 грн.

4. Оформлення та видача вис-
новку на транзит товарів тери-
торією України

50 850 грн.
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5. Оформлення та видача дозво-
лу на здійснення експорту/ім-
порту товарів:
- генеральний дозвіл 150 2 550 грн.
- генеральний дозвіл на здійс-

нення експорту/імпорту то-
варів на безоплатній основі 
(у тому числі гарантійне 
обслуговування або ремонт 
і постачання запасних час-
тин за рекламаційними ак-
тами)

10 170 грн.

- відкритий дозвіл 250 4 250 грн.
- відкритий дозвіл на здійс-

нення експорту/імпорту то-
варів на безоплатній основі 
(у тому числі гарантійне 
обслуговування або ремонт 
і постачання запасних час-
тин за рекламаційними ак-
тами)

20 340 грн.

- разовий дозвіл на здійснен-
ня експорту/імпорту товарів 
на безоплатній основі

5 85 грн.

- разовий дозвіл на здійснен-
ня експорту/імпорту товарів 
за контрактом з вартістю:

до 50 тис. гривень 
включно 20 340 грн.

від 50 тис. до 500 
тис. гривень включ-
но

30 510 грн.



249

від 500 тис. до 
5 000 тис. гривень 
включно

60 1 020 грн.

від 5 000 тис. до 
50 000 тис. гривень 
включно

100 1 700 грн.

понад 50 000 тис. 
гривень 200 3 400 грн.

6. Оформлення та видача міжна-
родного імпортного сертифі-
ката або інших документів про 
державні гарантії (зобов’язан-
ня) щодо використання у заяв-
лених цілях товарів

50 850 грн.

П р а к -
тична 
порада

Зверніть увагу —  плата за видачу разових дозволів 
на здійснення експорту/імпорту товарів справляється, 
виходячи із загальної вартості контракту, і не зале-
жить від кількості внесених до контракту товарів, 
що підлягають державному експортному кон тролю, 
та інших товарів, які не є предметом експортного 
кон тролю.

Наприклад, у вашому контракті може бути лише 
декілька «кон трольованих» товарів, а решта —  «некон-
трольовані», але сплачувати треба за весь контракт!

Саме виходячи з зазначеного, перш ніж укласти 
контракт Ви повинні ретельно проаналізувати товари, 
що замовлені іноземним суб’єктом, визначити ті, що 
«кон тролюються» та укласти відносно них окремий 
контракт. Це добра порада —  ви будете сплачувати 
лише за те, що є предметом експортного кон тролю!
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Плата за видачу дозволів (висновків) на здійснення міжна-
родних передач товарів за укладеними додатковими угодами до 
контракту, які збільшують його вартість, в більшості випадків 
справляється виходячи з вартості додаткової угоди. Зверніть ува-
гу —  у разі зменшення вартості контракту плата не повертається.

У разі внесення змін до посвідчення про реєстрацію (у тому 
числі до «роз’яснення», яке є невід’ємною частиною посвід-
чення) плата справляється в обсязі, передбаченому за видачу 
такого посвідчення.

Плата за видачу сертифіката підтвердження доставки справ-
ляється у порядку та розмірах, передбачених для відповідних 
митних зборів.

Зазначені вище документи видаються суб’єктам після здійс-
нення в повному обсязі оплати за їх видачу. У разі прийняття 
рішення про відмову у видачі зазначених документів плата не 
справляється.
2.8.2. Отримання документів у галузі державного  

експортного кон тролю в Держекспорткон тролі
Документи в галузі державного експортного кон тролю мо-

жуть використовуватися виключно вказаними в них заявника-
ми без права передачі іншим суб’єктам.

Плата за видачу документів у галузі державного експортного 
кон тролю перераховуються платниками через банкові устано-
ви до Державного бюджету на відповідні рахунки, що відкриті 
в органах Державного казначейства. Засвідчена в установлено-
му порядку копія платіжного доручення, яка підтверджує вне-
сення плати, подається платниками до Держекспорткон тролю 
під час отримання ними відповідних документів і є обов’язко-
вою умовою для отримання цих документів. Зазначені вище 
документи видаються платнику після здійснення в повному 
обсязі оплати за їх видачу.

Сплата здійснюється на розрахункові рахунки за балансо-
вим рахунком та надходить до загального фонду державного 
бюджету за кодом класифікації доходів бюджету 22012500 
«Плата за надання інших адміністративних послуг».
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Документ видається уповноваженому представнику заявни-
ка, повноваження якого повинні бути засвідчені відповідною 
довіреністю заявника.

Отримуючи документ у Держекспорткон тролі, уповнова-
жений представник заявника перевіряє його зміст та правиль-
ність унесених даних і ставить підпис про його отримання на 
другому примірнику документа.

Глава 2.9
ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНИХ  
ПЕРЕДАЧ ТОВАРІВ, ЩО  
ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНОМУ  
ЕКСПОРТНОМУ КОН ТРОЛЮ

Міжнародні передачі різних класів та груп товарів, що під-
лягають державному експортному кон тролю, здійснюються 
відповідно до вимог низки нормативно-правових актів Кабі-
нету Міністрів України з питань державного експортного кон-
тролю.

Міжнародні передачі товарів військового призначення 
(далі —  ТВП) здійснюються відповідно до вимог Порядку 
здійснення державного кон тролю за міжнародними передача-
ми товарів військового призначення, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Міжнародні передачі товарів подвійного використання 
(далі —  ТПВ), ТВП, які згідно з висновками відповідних ор-
ганів виконавчої влади допущені для цивільного використан-
ня, а також інших товарів, не внесених до списків товарів, що 
підлягають державному експортному кон тролю та щодо яких 
відповідно до законодавства застосовується процедура дер-
жавного експортного кон тролю з метою запобігання розповсю-
дження ЗМЗ, засобів її доставки та звичайних озброєнь, здій-
снюються відповідно до вимог Порядку здійснення державно-
го кон тролю за міжнародними передачами товарів подвійного 
використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.01.2004 № 86.
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Крім того:
– експорт ТВП, ТПВ та інших товарів, не внесених до спис-

ків товарів, що підлягають державному експортному 
кон тролю (далі —  кон трольні списки товарів) та щодо 
яких відповідно до законодавства застосовується проце-
дура державного експортного кон тролю, до іноземних 
держав, щодо яких виходячи з міжнародних зобов’я-
зань України встановлено ембарго на експорт товарів, 
здій снюється з урахуванням вимог Порядку державно-
го експортного кон тролю за проведенням переговорів, 
пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних дого-
ворів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів,  
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 06.06.2012 № 500;

– імпорт ТВП, ТПВ та інших товарів, які не внесені до кон-
трольних списків товарів, і які ввозяться на територію 
України з наданням державних гарантій щодо викори-
стання у заявлених цілях цих товарів, здійснюється з ура-
хуванням вимог Положення про порядок надання гаран-
тій та здійснення державного кон тролю за виконанням 
зобов’язань щодо використання у заявлених цілях това-
рів, які підлягають державному експортному кон тролю, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.05.1999 № 920.

Міжнародні передачі товарів, що підлягають державному 
експортному кон тролю, здійснюються за наявності у суб’єктів 
відповідних дозволів або висновків Державної служби екс-
портного кон тролю України (далі —  Держекспорткон троль), 
необхідність отримання яких встановлена зазначеними вище 
нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Відповідно до положень Закону України «Про державний 
кон троль за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання» дозволи та висно-
вки для здійснення міжнародних передач товарів можуть на-
даватися суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів, 
військовим формуванням, правоохоронним органам, органам 
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та підрозділам цивільного захисту України, а також іноземним 
суб’єктам господарської або іншої діяльності (дивись нижче 
таблицю).

Суб’єкти, зазначені в Законі України
«Про державний кон троль за міжнародними передачами 

товарів військового призначення та подвійного 
використання», яким можуть надаватися

дозволи та висновки на право здійснення відповідних 
видів міжнародних передач товарів військового 

призначення (ТВП) та товарів подвійного використання 
(ТПВ)

Вид міжна-
родної пере-
дачі товарів

Суб’єкти здійснення 
міжнародних передач 

товарів

Військові 
формування, 

правоохоронні 
органи, органи 
та підрозділи 

цивільного захи-
сту України

Іноземні 
суб’єкти 

господар-
ської або 

іншої діяль-
ності

Експорт Можуть здійсню-
вати експорт ТВП 
суб’єкти, які отрима-
ли відповідні повно-
важення від Кабінету 
Міністрів України.

Не потребується 
отримання повнова-
жень для здійснення 
експорту товарів вій-
ськового призначення, 
які згідно з висновка-
ми відповідних орга-
нів виконавчої влади 
допущені для цивіль-
ного використання.

Можуть здійснюва-
ти експорт ТПВ.

Не мають права 
здійснювати 

експорт ТВП та 
ТПВ.

-
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Імпорт Можуть здійсню-
вати імпорт ТВП 
суб’єкти, які отрима-
ли відповідні повно-
важення від Кабінету 
Міністрів України.

Є виключення щодо 
необхідності отри-
мання повноважень 
(дивись главу 2.2 роз-
ділу II цього Довідни-
ка).

Не потребується 
отримання повнова-
жень для здійснен-
ня імпорту ТВП які 
згідно з висновками 
відповідних органів 
виконавчої влади до-
пущені для цивільного 
використання.

Можуть здійснюва-
ти імпорт ТПВ.

Можуть здійс-
нювати імпорт 
ТВП та ТПВ 
відповідно до 
м і ж н а р о д н и х 
договорів Укра-
їни, укладених 
від імені Укра-
їни чи Уряду 
України, крім 
м і ж н а р о д н и х 
договорів зазна-
чених у частині 
другій статті 2 
Закону України 
«Про державний 
кон троль за між-
народними пе-
редачами това-
рів військового 
призначення та 
подвійного вико-
ристання».

-

Тимчасове 
вивезення

Можуть здійснюва-
ти тимчасове виве-
зення ТВП та ТПВ.

Можуть здійс-
нювати тимча-
сове вивезення 
ТВП та ТПВ для 
проведення нав-
чань чи забезпе-
чення діяльності 
військових фор-
мувань, право-
охоронних ор-
ганів, органів та 
підрозділів ци-
вільного захисту 
України за межа-
ми України.

-
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Тимчасове 
ввезення

Можуть здійснюва-
ти тимчасове ввезен-
ня ТВП та ТПВ.

Можуть здій-
снювати тимча-
сове ввезення 
ТВП та ТПВ 
для проведення 
навчань, а та-
кож тимчасове 
ввезення ТВП 
та ТПВ на тери-
торію України 
відповідно до 
міжнародних до-
говорів України, 
укладених від 
імені України чи 
Уряду України, 
крім зазначених 
у частині другій 
статті 2 Закону 
України «Про 
державний кон-
троль за міжна-
родними пере-
дачами товарів 
в і й с ь к о в о г о 
призначення та 
подвійного вико-
ристання».

Можуть 
здійснювати 
тимчасове 
ввезення 
ТВП та 
ТПВ на 
територію 
України для 
їх демон-
стрування як 
експонатів 
на між-
народних 
виставках 
та ярмарках, 
проведення 
випробу-
вань.

Транзит Можуть здійсню-
вати транзит ТВП та 
ТПВ в інтересах іно-
земних суб’єктів гос-
подарської або іншої 
діяльності лише за 
разовими висновка-
ми.

Не мають права 
здійснювати 

транзит ТВП та 
ТПВ.

Можуть 
здійснюва-
ти транзит 
ТВП та 
ТПВ лише 
за разовими 
висновками.

Для отримання дозволу чи висновку суб’єкти мають звер-
нутися з письмовою заявою до Держекспорткон тролю. У за-
яві зазначаються дані, необхідні для проведення експертизи 
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та прийняття рішення по суті заяви, зокрема достовірні відо-
мості про суб’єктів, які беруть участь у здійсненні міжнарод-
них передач товарів, що підлягають державному експортному 
кон тролю, про товари та порядок їх міжнародної передачі. 
У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, разом 
із заявою подаються оригінали документів про гарантії та інші 
необхідні для проведення експертизи документи.

Зверніть 
увагу!

Іноді прийняття обґрунтованого рішення щодо 
можливості надання відповідного дозволу чи виснов-
ку не може бути прийнято Держекспорткон тролем 
без отримання від суб’єкта додаткової інформації 
(як правило це інформація, яка пояснює чи уточнює 
зазначені вище відомості та документи). У таких 
випадках Держекспорткон троль відповідно до зако-
нодавства може запросити у суб’єкта надання до-
даткових відомостей або документів. Не слід розці-
нювати зазначену вимогу як зволікання у прийнятті 
рішення, навпаки це надає змогу не відхиляти заяву, 
а ретельно її проаналізувати та прийняти обґрунто-
ване рішення.

При цьому, при здійсненні міжнародних передач товарів, 
що підлягають державному експортному кон тролю, необ-
хідно враховувати вказані нижче заборони та обмеження, 
пов’язані з міжнародними зобов’язаннями України:

1) не допускається експорт окремих товарів до держав, 
стосовно яких Радою Безпеки ООН встановлено ембарго на їх 
експорт;

2) не допускається експорт окремих товарів у разі, коли за 
результатами експертизи в галузі державного експортного кон-
тролю є підстави вважати, що вони призначені для:

•	 створення ЗМЗ чи засобів її доставки;
•	 використання у терористичних або інших протиправних 

цілях;
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•	 використання в діяльності, пов’язаній із створенням 
ядерних вибухових пристроїв, або в діяльності, пов’яза-
ній з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під га-
рантіями МАГАТЕ;

•	 використання в діяльності, пов’язаній з придбанням, 
створенням, накопиченням або застосуванням хімічної 
зброї як засобу ведення війни;

•	 використання в діяльності, пов’язаній з придбанням, 
створенням, накопиченням або застосуванням збудників 
захворювань (патогенів) і токсинів як бактеріологічної 
(біологічної) та токсинної зброї чи її складових частин;

3) експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тим-
часове ввезення в Україну товарів зі Списку товарів подвій-
ного використання, що можуть бути використані у створенні 
хімічної зброї, зазначених у:

•	 розділах 1 і 2 частини першої Списку, допускається тіль-
ки до або з держав —  учасниць Конвенції про заборону 
розробки, виробництва, накопичення і застосування хі-
мічної зброї та про її знищення;

•	 розділі 1 частини першої Списку, допускається тільки 
до або з держав —  учасниць зазначеної вище Конвенції 
у разі, коли вони використовуються у дослідницьких, 
медичних, фармацевтичних, а також захисних цілях, які 
безпосередньо пов’язані із захистом від токсичних хімі-
катів та хімічної зброї;

•	 розділі 2 частини першої Списку, допускається до або 
з держав, які не є учасницями зазначеної Конвенції, якщо 
йдеться про товари, що:

• містять у своєму складі 1 відсоток або менше 
хімікатів, зазначених у розділі 2 A;

• містять у своєму складі 10 відсотків або менше 
хімікатів, зазначених у розділі 2 B;

• визначені як продукція, розфасована для роздрібної 
торгівлі або для індивідуального використання;
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4) експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тим-
часове ввезення в Україну товарів, зазначених у частині пер-
шій Списку товарів, що можуть бути використані у створенні 
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, допускаєть-
ся тільки у разі, коли вони призначені для профілактичних, 
захисних та інших мирних цілей і не пов’язані з придбанням, 
створенням, накопиченням або застосуванням збудників за-
хворювань (патогенів) та токсинів як бактеріологічної (біоло-
гічної) та токсинної зброї або складових частин такої зброї;

5) експорт спеціально спроектованого обладнання, призна-
ченого для виробництва товарів, зазначених у Категорії I Спис-
ку товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної 
зброї, як правило, не допускається, за винятком випадків, 
передбачених Керівними принципами Режиму кон тролю за ра-
кетними технологіями.
2.9.1. Здійснення міжнародних передач товарів  

військового призначення
Клас «товари військового призначення» є одночасно і гру-

пою цих товарів, щодо яких відповідно до Порядку здійснен-
ня державного кон тролю за міжнародними передачами товарів 
військового призначення, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, застосовуються про-
цедури державного експортного кон тролю, які відповідають 
керівним принципам здійснення такого кон тролю, що рекомен-
довані у рамках діяльності міжнародного режиму експортного 
кон тролю Вассенаарська домовленість, членом якого є Україна.

У разі, якщо за підсумками класифікації та ідентифікації то-
варів визначено, що товари відносяться до ТВП, суб’єкт госпо-
дарювання поряд з іншими загальними процедурами зовнішньо-
економічної діяльності повинен здійснити додаткові заходи, пе-
редбачені вимогами державного експортного кон тролю, а саме:

1) здійснити реєстрацію в Держекспорткон тролі у якості 
суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;
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Щодо реєстрації дивись главу 2.1 розділу II цього Довід-
ника. 

2) отримати відповідні повноваження на право здійс-
нення експорту та імпорту ТВП, крім випадків, передбаче-
них пунктом 4 Положення про порядок надання суб’єктам  
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право  
здійснення експорту, імпорту товарів військового призначен-
ня та товарів, які містять відомості, що становлять державну  
таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 08.06.1998 № 838;

Щодо повноважень на право здійснення експорту, ім-
порту ТВП дивись главу 2.2 розділу II цього Довідника.

3) отримувати відповідні висновки Держекспорткон тролю 
щодо можливості проведення з іноземними суб’єктами госпо-
дарської або іншої діяльності переговорів, пов’язаних з укла-
денням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 
здійснення експорту ТВП до іноземних держав, щодо яких 
виходячи з міжнародних зобов’язань України встановлено ем-
барго на експорт товарів;

Щодо питання ембарго дивись підпункт 1.2.7.в пунк-
ту 1.2.7 глави 1.2 розділу II цього Довідника.

Щодо питання проведення зазначених переговорів ди-
вись главу 2.5 розділу II цього Довідника. Текст резолю-
цій, прийнятих РБ ООН, можна отримати на офіцій-
ному веб-сайті ООН за адресою: http://www.un.org/ru/sc/
documents/resolutions/

4) укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) про 
здійснення міжнародних передач товарів з урахуванням вимог 
у галузі державного експортного кон тролю;
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Щодо особливостей укладення зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) дивись главу 2.6 розділу II цього До-
відника.

5) здійснювати міжнародні передачі товарів лише на підста-
ві відповідних дозволів чи висновків Держекспорткон тролю;

Щодо дозволів та висновків Держекспорткон тролю ди-
вись главу 2.3 розділу II цього Довідника.

6) здійснювати заходи щодо кон тролю за доставкою та кін-
цевим використанням експортованих ТВП;

Щодо кон тролю за доставкою та кінцевим використан-
ням експортованих товарів дивись главу 2.11 розділу II цьо-
го Довідника.

7) звітувати до Держекспорткон тролю про фактично здійс-
ненні експорт та імпорт товарів військового призначення;

Текст резолюцій, прийнятих РБ ООН, можна отрима-
ти на офіційному веб-сайті ООН за адресою: http://www.
un.org/ru/sc/documents/resolutions/

8) нести відповідальність за порушення встановленого по-
рядку здійснення міжнародних передач товарів відповідно до 
законодавства.

Щодо зазначеної відповідальності дивись главу 2.13 роз-
ділу II цього Довідника

2.9.1.а. Експорт товарів військового призначення
Експорт ТВП можуть здійснювати лише суб’єкти здійснен-

ня міжнародних передач товарів, які отримали від Кабінету Мі-
ністрів України відповідні повноваження на експорт ТВП, за 
визначеними позиціями у Списку товарів військового призна-
чення, міжнародні передачі яких підлягають державному екс-
портному кон тролю (Список наведений у додатку до Порядку, 
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затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 
20.11.2003 № 1807 (із змінами).

Не потребується отримання повноважень для здійснення 
експорту ТВП, які згідно з висновками відповідних органів 
виконавчої влади допущені для цивільного використання. Екс-
порт таких товарів здійснюються у порядку, встановленому 
для товарів подвійного використання.

Експорт ТВП здійснюється суб’єктом здійснення міжнарод-
них передач товарів за наявності відповідного дозволу (разово-
го, генерального або відкритого) Держекспорткон тролю.

Щодо дозволів Держекспорткон тролю дивись 
пункт 2.3.2 глави 2.3 розділу II цього Довідника.

Для отримання дозволу на право експорту ТВП суб’єкт 
здійснення міжнародних передач товарів надсилає до 
Держекспорткон тролю лист, до якого додаються:

Зверніть 
увагу!

У листі-зверненні повинні бути викладені гаран-
тії експортера щодо надання документів про під-
твердження доставки товарів військового призна-
чення та термін надання цих документів (вимога 
пункту 35 Положення про порядок надання гарантій 
та здійснення державного кон тролю за виконанням 
зобов’язань щодо використання у заявлених цілях то-
варів, які підлягають державному експортному кон-
тролю, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 27.05.1999 № 920 (із змінами).

Зазначені гарантії експортера не визначаються 
у разі здійснення українським суб’єктом експорту на 
виконання міжнародних договорів про військово-тех-
нічне співробітництво, виробничу або науково-тех-
нічну кооперацію (які передбачають таку передачу 
з визначенням в міждержавному або міжурядовому 
договорі конкретних найменувань товарів, а також 
їх експортерів та кінцевих споживачів).
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1) заява за встановленою формою;

Щодо порад стосовно оформлення заяви дивись главу 
2.7 розділу II цього Довідника.

2) засвідчені в установленому порядку:
•	 копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на 

експорт зазначених у заяві товарів;
•	 копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб’єкт 

подавав Держекспорткон тролю під час проведення попе-
редньої експертизи товарів і реєстрації цього суб’єкта 
в Держекспорткон тролі.

Засвідчення зазначених документів як правило 
здійснюється підписом відповідальної особи суб’єкта 
господарювання. Напис про засвідчення скріплюється печаткою 
із зазначенням на ній найменування суб’єкта господарювання.

3) документ про походження товарів;
Зверніть 
увагу!

Документ про походження товарів не є форма-
лізованим документом з типовою формою, цей до-
кумент повинен надавати змогу Держекспорткон-
тролю визначитися з походженням товару у експор-
тера.

4) оригінали документів про зобов’язання та гарантії іно-
земного суб’єкта —  кінцевого споживача стосовно імпортова-
них товарів.
Зверніть 
увагу!

У разі експорту ТВП до держав —  учасниць між-
народного режиму експортного кон тролю Вассена-
арська домовленість документи, які визначають зо-
бов’язання та гарантії кінцевого споживача стосов-
но імпортованих товарів, за погодженням з Держ-
експорткон тролем можуть не надаватися.
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Перелік держав —  учасниць міжнародних 
режимів експортного кон тролю наведений 
у додатку до Порядку державного експорт-
ного кон тролю за проведенням переговорів, 
пов’язаних з укладенням зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) щодо здійс-
нення експорту товарів, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 
06.06.2012 № 500.

Щодо документів про гарантії дивись главу 2.4 розділу 
II цього Довідника.

Зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта —  кінцево-
го споживача стосовно імпортованих товарів військового 
призначення повинні бути надані у вигляді сертифіката кінце-
вого споживача (далі —  СКС), міжнародного імпортного серти-
фіката (далі —  МІС) або іншого документа, в якому містяться:

•	 відомості про кінцевого споживача товарів, їх експорте-
ра, найменування та кількість товарів, кінцеве призна-
чення та місце використання;

•	 зобов’язання іноземного суб’єкта —  кінцевого споживача 
не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані то-
вари, або що такі товари призначені для власних потреб 
кінцевого споживача, не пов’язаних з їх реекспортом чи 
передаванням.

У разі коли іноземний суб’єкт —  кінцевий споживач має 
намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані 
ТВП іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі 
повинно бути визначено його зобов’язання про здійснення та-
ких операцій лише за наявності письмової згоди на це експор-
тера та Держекспорткон тролю.
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Зверніть 
увагу!

Щодо посередників
У разі коли іноземний суб’єкт господарської або 

іншої діяльності, який здійснює імпорт ТВП, є посе-
редником (тобто не кінцевим споживачем цих това-
рів), до листа також додається оригінал докумен-
та, оформлений чи підтверджений уповноваженим 
державним органом держави призначення товарів, 
у якому кінцевий споживач товарів підтверджує 
право такого іноземного суб’єкта —  посередника на 
постачання йому ТВП.

Якщо участь іноземного посередника у виконанні 
зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо 
постачання ТВП кінцевому споживачеві визначена 
у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого 
споживача, міжнародному імпортному сертифікаті 
або іншому документі, оформленому чи підтвердже-
ному уповноваженим державним органом держави 
призначення товарів, зазначений документ про під-
твердження права іноземного суб’єкта —  посередни-
ка на постачання йому товарів може не надаватися.

Крім того, у разі коли постачання товарів кінце-
вому споживачеві здійснюється через посередників, 
до листа додаються:

оригінали документів, які містять зобов’язання 
кожного посередника щодо передачі товару іншому 
посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному 
в сертифікаті кінцевого споживача, міжнародному 
імпортному сертифікаті або іншому документі;

документ, який підтверджує повноваження кож-
ного посередника на здійснення зовнішньоекономіч-
ної операції з товарами військового призначення, 
виданий уповноваженим державним органом дер-
жави, на території якої зареєстрований зазначений 
посередник, або інший документ, який підтверджує 
такі повноваження відповідно до законодавства цієї 
держави.
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4) засвідчені в установленому порядку:
•	 копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на 

експорт зазначених у заяві товарів;
•	 копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб’єкт 

подавав Держекспорткон тролю під час проведення попе-
редньої експертизи товарів і реєстрації цього суб’єкта 
в Держекспорткон тролі.

Засвідчення зазначених документів, як правило, здійсню-
ється підписом відповідальної особи суб’єкта господарювання. 
Напис про засвідчення скріплюється печаткою із зазначенням 
на ній найменування суб’єкта господарювання.

Щодо реекспорту товарів військового призначення
Реекспорт чи передача іншому іноземному кінцевому спо-

живачеві ТВП здійснюється згідно з порядком, передбаченим 
для їх експорту. При цьому, крім документів, зазначених вище 
у цьому пункті, експортер подає документи, які підтверджують 
відсутність обмежень на реекспорт чи передачу товарів іншо-
му іноземному кінцевому споживачеві з боку постачальника 
цих товарів в Україну.

Особливості, що стосуються отримання  
генерального або відкритого дозволу на право експорту 

товарів військового призначення
У разі подання суб’єктом здійснення міжнародних передач 

товарів документів для отримання генерального або відкри-
того дозволу на право експорту ТВП оригінали документів 
про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта —  кінцевого 
споживача стосовно імпортованих товарів та засвідчена копія 
зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт за-
значених у заяві товарів до листа не додаються, а подаються 
Держекспорткон тролю разом зі звітом про використання отри-
маного генерального або відкритого дозволу.

Щодо строків звітності про фактично здійснений екс-
порт товарів дивись главу 2.12 розділу II цього Довідника.
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Фактичне відвантаження ТВП, передбачених для експорту 
за відповідним генеральним або відкритим дозволом, суб’єкт 
здійснення міжнародних передач товарів повинен здійснювати 
лише після отримання від іноземного суб’єкта господарської 
або іншої діяльності документів про зобов’язання та гарантії 
іноземного суб’єкта —  кінцевого споживача стосовно імпорто-
ваних товарів та зовнішньоекономічного договору (контракту) 
на експорт зазначених товарів.
2.9.1.б. Імпорт товарів військового призначення

Імпорт ТВП можуть здійснювати за наявності відповідного 
дозволу (разового, генерального або відкритого):

1) суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів, які 
отримали від Кабінету Міністрів України відповідні повно-
важення на імпорт ТВП за визначеними позиціями у Спис-
ку товарів військового призначення, міжнародні передачі 
яких підлягають державному експортному кон тролю (Спи-
сок наведений у додатку до Порядку, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 
(із змінами);

Зверніть 
увагу!

Не потребується отримання суб’єктами здійс-
нення міжнародних передач товарів повноважень 
у разі:

– імпорту запасних частин і технологій для ре-
монту (продовження терміну експлуатації) чи мо-
дернізації виробів військового призначення підприєм-
ствами (установами, організаціями), які є розробни-
ками або виробниками таких товарів, а також ім-
порту запасних частин і технологій для виробництва 
товарів військового призначення підприємствами 
(установами, організаціями), які є виробниками та-
ких товарів;
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– імпорту ТВП, які згідно з висновками відповідних 
органів виконавчої влади допущені для цивільного ви-
користання.

2) військові формування, правоохоронні органи, органи та 
підрозділи цивільного захисту України відповідно до міжна-
родних договорів України, укладених від імені України чи Уря-
ду України, крім міжнародних договорів зазначених у частині 
другій статті 2 Закону України «Про державний кон троль за 
міжнародними передачами товарів військового призначення та 
подвійного використання».

Для отримання дозволу на право імпорту ТВП заявник над-
силає Держекспорткон тролю лист, до якого додаються:

1) заява за встановленою формою;
2) засвідчена в установленому порядку копія зовнішньо-

економічного договору (контракту) на імпорт зазначених у за-
яві товарів, а у разі, коли імпортером є підприємство —  посе-
редник, —  засвідчена копія договору комісії, доручення тощо;

3) сертифікат кінцевого споживача за формою, встановле-
ною Положенням про порядок надання гарантій та здійснення 
державного кон тролю за виконанням зобов’язань щодо викори-
стання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному 
експортному кон тролю, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.05.1999 № 920.

Якщо умовою імпорту ТВП в Україну є оформлення україн-
ською стороною документів про гарантії їх кінцевого викори-
стання, оформлення таких документів здійснюється відповід-
но до Положення про порядок надання гарантій та здійснення 
державного кон тролю за виконанням зобов’язань щодо викори-
стання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному 
експортному кон тролю, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.05.1999 № 920.

Щодо документів про гарантії дивись главу 2.4 розділу 
II цього Довідника.
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Щодо передачі іншому кінцевому споживачеві товарів  
військового призначення

Передача іншому кінцевому споживачеві ТВП здійснюєть-
ся згідно з порядком, передбаченим для їх імпорту. При цьому 
додатково до визначених вище документів суб’єкт подає доку-
менти, які підтверджують відсутність обмежень на таку пере-
дачу з боку постачальника цих товарів в Україну.

Особливості, що стосуються отримання  
генерального або відкритого дозволу на право імпорту  

товарів військового призначення
У разі подання заявником документів для отримання гене-

рального або відкритого дозволу на право імпорту ТВП сер-
тифікат кінцевого споживача та засвідчена копія зовнішньое-
кономічного договору (контракту) на імпорт зазначених у за-
яві товарів (а у разі, коли імпортером є підприємство —  посе-
редник, —  засвідчена копія договору комісії, доручення тощо) 
до листа не додаються, а подаються Держекспорткон тролю ра-
зом зі звітом про використання отриманого генерального або 
відкритого дозволу.

Щодо строків звітності про фактично здійснений ім-
порт товарів дивись  главу 2.12 розділу II цього Довідника.

2.9.1.в. Тимчасове вивезення товарів військового  
призначення

Тимчасове вивезення ТВП можуть здійснювати за на-
явності висновку (разового, генерального або відкритого) 
Держекспорткон тролю:

1) суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів;
2) військові формування, правоохоронні органи, органи та 

підрозділи цивільного захисту України для проведення нав-
чань чи забезпечення діяльності таких формувань за межами 
України.
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Тимчасове вивезення товарів військового призначення 
для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами,  

проведення випробувань та з іншою метою
Для отримання висновку на тимчасове вивезення ТВП для де-

монстрації на виставках і ярмарках, реклами, проведення випро-
бувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права 
власності на товар, суб’єкт здійснення міжнародних передач то-
варів надсилає Держекспорткон тролю лист, до якого додаються:

1) заява за встановленою формою;
2) документ, який містить відомості про найменування ви-

ставки або ярмарку, місце і строк експонування або випро-
бування товарів тощо, а також зобов’язання (гарантії) щодо 
зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних 
і якісних характеристик;

3) засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється 
тимчасове вивезення товарів (запрошення для участі у вистав-
ці або ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту), 
угоди з іноземним партнером тощо), та довідки про ступінь 
секретності товару, яку суб’єкт подавав під час проведення 
попередньої експертизи товарів та реєстрації цього суб’єкта 
в Держекспорткон тролі.

Тимчасове вивезення товарів військового призначення 
військовими формуваннями України

Для отримання висновку на тимчасове вивезення ТВП вій-
ськовими формуваннями України, правоохоронними органами, 
органами та підрозділами цивільного захисту України для про-
ведення навчань або для забезпечення їх діяльності за межами 
України, якщо це не передбачає переходу права власності на 
товари, заявник надсилає Держекспорткон тролю лист, до якого 
додаються:

1) заява за встановленою формою;
2) засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється 

тимчасове вивезення товарів;
3) довідка про ступінь секретності кожного з найменувань 

ТВП, що передбачається для тимчасового вивезення.
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2.9.1.г. Тимчасове ввезення товарів військового  
призначення

Тимчасове ввезення ТВП можуть здійснювати за наяв-
ності висновку (разового, генерального або відкритого) 
Держекспорткон тролю:

1) суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів;
2) військові формування, правоохоронні органи, органи та 

підрозділи цивільного захисту України для проведення нав-
чань, а також відповідно до міжнародних договорів України, 
укладених від імені України чи Уряду України, крім зазначе-
них у частині другій статті 2 Закону України «Про державний 
кон троль за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання»;

3) іноземні суб’єкти господарської або іншої діяльності для 
їх демонстрування як експонатів на міжнародних виставках та 
ярмарках, проведення випробувань.
Тимчасове ввезення товарів військового призначення для 

демонстраціїна виставках і ярмарках, реклами,  
проведення випробувань та з іншою метою

Для отримання висновку на тимчасове ввезення ТВП для 
демонстрації на виставках, ярмарках, реклами, проведення ви-
пробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу 
права власності на товари, заявник надсилає Держекспорткон-
тролю лист, до якого додаються:

1) заява за встановленою формою;
2) документ, який містить відомості про найменування ви-

ставки, ярмарку, місце і строк експонування товарів;
3) засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється 

тимчасове ввезення товарів (запрошення для участі у виставці, 
ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) тощо).

Тимчасове ввезення товарів військового призначення  
військовими формуваннями України

Для отримання висновку на тимчасове ввезення ТВП вій-
ськовими формуваннями України, правоохоронними органами, 
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органами та підрозділами цивільного захисту України для про-
ведення навчань, якщо це не передбачає переходу права влас-
ності на товари, заявник надсилає Держекспорткон тролю лист, 
до якого крім заяви подаються засвідчені копії документів, згід-
но з якими здійснюється тимчасове ввезення ТВП.

Тимчасове ввезення товарів військового призначення 
з метою надання іноземному суб’єкту послуг з їх ремонту, 

обслуговування, модернізації
Тимчасове ввезення ТВП з метою надання іноземному 

суб’єкту господарської або іншої діяльності послуг з їх ремон-
ту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за відпо-
відним висновком Держекспорткон тролю. При цьому, експорт 
таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів), включа-
ючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здійсню-
ється за дозволом Держекспорткон тролю. Зазначені висновок 
та дозвіл надаються суб’єкту на підставі документів, які пода-
ються суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів для 
експорту зазначених послуг.

2.9.1.д. Транзит товарів військового призначення 
територією України

Транзит ТВП можуть здійснювати за наявності разового вис-
новку Держекспорткон тролю:

1) іноземні суб’єкти господарської або іншої діяльності;
2) суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів в інте-

ресах іноземних суб’єктів господарської або іншої діяльності.
Генеральні та відкриті висновки на здійснення транзиту не 

видаються.
Для одержання висновку на право транзиту ТВП територією 

України заявник надсилає Держекспорткон тролю лист, до якого 
додаються:

1) заява за встановленою формою;
2) засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера 

або інший офіційний документ, що містить необхідні відомості 
для проведення експертизи в галузі експортного кон тролю та 
прийняття відповідного рішення;



272

3) інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого 
споживача, імпортного сертифіката, технічні дані та призна-
чення товарів тощо) залежно від категорії товару та держави —  
одержувача товару на вимогу Держекспорткон тролю.

Зверніть 
увагу!

У разі, коли транзит ТВП забезпечується укра-
їнським суб’єктом здійснення міжнародних передач 
товарів, крім зазначених вище документів додають-
ся засвідчені копії:

посвідчення про реєстрацію суб’єкта в Держ-
експорткон тролі та роз’яснення Держ експорткон-
тролю щодо умов здійснення міжнародних передач 
зазначених у заяві товарів;

договору комісії (доручення тощо) щодо отриман-
ня висновку на право транзиту територією України 
товарів військового призначення;

документів, які підтверджують наявність у 
суб’єкта повноважень на експорт товарів військо-
вого призначення (послуг з посередницької (брокер-
ської) діяльності).

2.9.2. Здійснення міжнародних передач товарів  
подвійного використання

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 
№ 86 затверджено Порядок здійснення державного кон тролю 
за міжнародними передачами товарів подвійного використан-
ня. Цей Порядок містить окремі положення про особливос-
ті здійснення кон тролю за зазначеними нижче конкретними 
групами товарів і встановлює основні та додаткові вимоги до 
здійснення конкретних міжнародних передач таких товарів.

Клас «товари подвійного використання» розподіляється на 
групи цих товарів відповідно до рекомендацій конкретного 
міжнародного режиму експортного кон тролю, а саме:

1) група «товари, що можуть бути використані у створенні 
звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки», 
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до яких застосовується порядок здійснення кон тролю, реко-
мендований відповідними керівними принципами міжнарод-
ного режиму експортного кон тролю Вассенаарська домов-
леність;

2) група «товари, що можуть бути використані у створен-
ні ракетної зброї», до яких застосовується порядок здійснення 
кон тролю, рекомендований відповідними керівними принци-
пами Режиму кон тролю за ракетними технологіями;

3) група «товари, що можуть бути використані у створен-
ні ядерної зброї», до яких застосовується порядок здійснен-
ня кон тролю, рекомендований відповідними керівними прин-
ципами міжнародного режиму експортного кон тролю Група 
ядерних постачальників;

4) група «товари, що можуть бути використані у створен-
ні хімічної зброї», до яких застосовується порядок здійснення 
кон тролю, рекомендований відповідними керівними принци-
пами міжнародного режиму експортного кон тролю Австралій-
ська група та Конвенцією про заборону розробки, виробництва, 
накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення;

5) група «товари, що можуть бути використані у створен-
ні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї», до яких 
застосовується порядок здійснення кон тролю, рекомендований 
відповідними керівними принципами міжнародного режиму 
експортного кон тролю Австралійська група та Конвенцією про 
заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бакте-
ріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення.

У разі, якщо за підсумками класифікації та ідентифікації  
товарів визначено, що товари відносяться до ТПВ, суб’єкт го-
сподарювання поряд з іншими загальними процедурами зов-
нішньоекономічної діяльності повинен здійснити додаткові 
заходи, передбачені вимогами державного експортного кон-
тролю, а саме:

1) здійснити реєстрацію в Держекспорткон тролі у якості 
суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;
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Щодо реєстрації дивись главу 2.1 розділу II цього Довід-
ника.

2) отримувати відповідні висновки Держекспорткон тролю 
щодо можливості проведення з іноземними суб’єктами госпо-
дарської або іншої діяльності переговорів, пов’язаних з укла-
денням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо  
здійснення експорту ТПВ та інших товарів, які не внесені 
до списків товарів, що підлягають державному експортному  
кон тролю та щодо яких відповідно до законодавства застосо-
вується процедура державного експортного кон тролю, до іно-
земних держав, щодо яких виходячи з міжнародних зобов’язань 
України встановлено ембарго на експорт таких товарів;

Щодо питання ембарго дивись підпункт 1.2.7.в пунк-
ту 1.2.7 глави 1.2 розділу II цього Довідника.

Щодо питання проведення зазначених переговорів ди-
вись главу 2.5 розділу II цього Довідника.

3) укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) про 
здійснення міжнародних передач товарів з урахуванням вимог 
у галузі державного експортного кон тролю;

Щодо особливостей укладення зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) дивись главу 2.6 розділу II цього До-
відника.

4) здійснювати міжнародні передачі товарів (в залежності 
від груп товарів подвійного використання та виду міжнародної 
передачі) лише на підставі відповідних дозволів чи висновків 
Держекспорткон тролю;

Щодо дозволів та висновків Держекспорткон тролю ди-
вись главу 2.3 розділу II цього Довідника.
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5) здійснювати заходи щодо кон тролю за доставкою та кін-
цевим використанням експортованих ТПВ;

Щодо кон тролю за доставкою та кінцевим використан-
ням експортованих товарів дивись главу 2.11 розділу II цьо-
го Довідника.

6) звітувати до Держекспорткон тролю про фактично здійс-
ненні експорт та імпорт ТПВ;

Щодо звітності про фактично здійсненні експорт та 
імпорт товарів дивись главу 2.12 розділу II цього Довідника.

7) нести відповідальність за порушення встановленого по-
рядку здійснення міжнародних передач товарів відповідно до 
законодавства.

Щодо зазначеної відповідальності дивись главу 2.13 роз-
ділу II цього Довідника.

2.9.2.а. Експорт товарів подвійного  
використання

Експорт ТПВ здійснюється суб’єктом здійснення міжнарод-
них передач товарів за наявності відповідного дозволу (разово-
го, генерального або відкритого) Держекспорткон тролю.

Щодо дозволів Держекспорткон тролю дивись 
пункт 2.3.2 глави 2.3 розділу II цього Довідника.
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Для отримання дозволу на право експорту ТПВ суб’єкт  
здійснення міжнародних передач товарів надсилає 
Держекспорткон тролю лист, до якого додаються:

Зверніть 
увагу!

В окремих випадках експорту ТПВ (за рішенням 
Держекспорткон тролю) у листі-зверненні повинні 
бути викладені гарантії експортера щодо надання 
документів про підтвердження доставки ТПВ та 
термін надання цих документів.

Необхідність надання таких гарантій визнача-
ється Держекспорткон тролем під час прийняття 
рішення про надання висновку щодо можливості 
проведення переговорів, пов’язаних з укладенням 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 
здійснення експорту ТВП, ТПВ та інших товарів, які 
не внесені до списків товарів, що підлягають дер-
жавному експортному кон тролю та щодо яких від-
повідно до законодавства застосовується процеду-
ра державного експортного кон тролю, до іноземних 
держав, щодо яких виходячи з міжнародних зобов’я-
зань України встановлено ембарго на експорт таких 
товарів.

1) заява за встановленою формою;

Щодо порад стосовно оформлення заяви дивись главу 
2.7 розділу II цього Довідника.

2) засвідчені в установленому порядку:
•	 копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на 

експорт зазначених у заяві товарів;
•	 копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб’єкт 

подавав Держекспорткон тролю під час проведення попе-
редньої експертизи товарів і реєстрації цього суб’єкта 
в Держекспорткон тролі.
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Засвідчення зазначених документів, як правило, здійсню-
ється підписом відповідальної особи суб’єкта господарювання. 
Напис про засвідчення скріплюється печаткою із зазначенням 
на ній найменування суб’єкта господарювання (без зображення 
Державного Герба України);

3) документ про походження товарів;

Зверніть 
увагу!

Документ про походження товарів не є формалі-
зованим документом з типовою формою, цей доку-
мент повинен надавати змогу Держекспорткон-
тролю визначитися з походженням товару у 
експор тера.

4) оригінали документів про зобов’язання та гарантії іно-
земного суб’єкта —  кінцевого споживача стосовно імпортова-
них товарів.

Зверніть 
увагу!

У разі експорту товарів до держав —  учасниць 
відповідного міжнародного режиму експортно-
го кон тролю, членом яких є Україна, документи, 
які визначають зобов’язання та гарантії кінцевого 
споживача стосовно імпортованих товарів, за по-
годженням з Держекспорткон тролем можуть не 
подаватися.

Перелік держав —  учасниць міжнародних 
режимів експортного кон тролю наведений 
у додатку до Порядку державного експорт-
ного кон тролю за проведенням переговорів, 
пов’язаних з укладенням зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) щодо здійс-
нення експорту товарів, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 
06.06.2012 № 500.
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Щодо документів про гарантії дивись главу 2.4 розділу 
II цього Довідника.

Зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта —  кінцевого 
споживача стосовно імпортованих товарів повинні бути надані 
у вигляді сертифіката кінцевого споживача, міжнародного ім-
портного сертифіката або іншого документа, в якому містяться:

•	 відомості про кінцевого споживача товарів, їх експорте-
ра, найменування та кількість товарів, кінцеве призна-
чення та місце використання;

•	 зобов’язання іноземного суб’єкта —  кінцевого споживача 
не реекспортувати і не передавати будь-кому отримані то-
вари, або що такі товари призначені для власних потреб 
кінцевого споживача, не пов’язаних з їх реекспортом чи 
передаванням, а також його зобов’язання щодо окремих 
груп товарів, а саме:

а) товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної 
зброї:

• використовувати отримані товари тільки у заявле-
них цілях, які не стосуються створення ракетних 
засобів доставки зброї масового знищення;

• не копіювати, не модифікувати чи не реекспор-
тувати отримані товари, а також не передавати їх 
будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі 
товари призначені для власних потреб кінцевого 
споживача, не пов’язаних з їх наступним копію-
ванням, модифікуванням, реекспортом чи переда-
ванням;

б) товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної 
зброї:

• використовувати отримані товари тільки у заяв-
лених цілях, які не стосуються будь-яким чином 
діяльності, пов’язаної із створенням ядерних ви-
бухових пристроїв, або діяльності, пов’язаної 
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з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під 
гарантіями МАГАТЕ;

• не копіювати, не модифікувати чи не реекспор-
тувати отримані товари, а також не передавати їх 
будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі 
товари призначені для власних потреб кінцевого 
споживача, не пов’язаних з їх наступним копію-
ванням, модифікуванням, реекспортом чи переда-
ванням;

в) товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної 
зброї:

• використовувати отримані товари тільки у заявле-
них цілях, які не стосуються створення хімічної 
зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої 
Конвенцією про заборону розробки, виробництва, 
накопичення і застосування хімічної зброї та про 
її знищення;

• не реекспортувати і не передавати отримані това-
ри будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що 
такі товари призначені для власних потреб кін-
цевого споживача, не пов’язаних з їх наступним 
реекспортом чи передаванням;

Зверніть 
увагу!

У документі, який містить зобов’язання та га-
рантії іноземного суб’єкта, повинні бути зазначені 
хімічна назва, структурна формула та реєстра-
ційний номер товару за міжнародним довідником 
«Chemical abstracts service», якщо він йому присвоє-
ний (у разі експорту хімікатів).

г) товарів, що можуть бути використані у створенні бактері-
ологічної (біологічної) та токсинної зброї:

• використовувати отримані товари тільки у заяв-
лених цілях, які не стосуються створення бакте-
ріологічної (біологічної) та токсинної зброї або 
будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвен-
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цією про заборону розробки, виробництва і нако-
пичення запасів бактеріологічної (біо ло гіч ної) та 
токсинної зброї та про її знищення;

• не реекспортувати і не передавати отримані това-
ри будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що 
такі товари призначені для власних потреб кін-
цевого споживача, не пов’язаних з їх наступним 
реекспортом чи передаванням.

Зверніть 
увагу!

У документі, який містить зобов’язання та га-
рантії іноземного суб’єкта, повинна бути зазначе-
на назва штаму збудника захворювання (патогену) 
чи токсину з посиланням на відповідний паспорт 
(у разі експорту збудників захворювань (патогенів) 
чи токсинів).

У разі коли іноземний суб’єкт —  кінцевий споживач має на-
мір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані то-
вари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі 
повинно бути визначено його зобов’язання про здійснення та-
ких операцій лише за наявності письмової згоди на це експор-
тера та Держекспорткон тролю.

Зверніть 
увагу!

Якщо експорт товарів, визначених як «чутливі» 
або «дуже чутливі» у Списку товарів, що можуть 
бути використані у створенні звичайних видів оз-
броєнь, військової чи спеціальної техніки (додаток 
1 до Порядку здійснення державного кон тролю за 
міжнародними передачами товарів подвійного ви-
користання), або коли експорт товарів, визначених 
в інших додатках зазначеного Порядку, здійснюєть-
ся до держав, які не є членами відповідного міжна-
родного режиму експортного кон тролю, обов’язко-
во додається міжнародний імпортний сертифікат 
або інший документ, оформлений або підтвердже-
ний уповноваженим державним органом держави 
призначення товарів, і містить підтвердження або 
гарантії цього державного органу щодо імпорту за-
значеного товару до цієї держави.
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Зверніть 
увагу!

Щодо посередників
У разі коли іноземний суб’єкт господарської або 

іншої діяльності, який здійснює імпорт ТПВ, є по-
середником (тобто не кінцевим споживачем цих 
товарів), до листа також додається оригінал до-
кумента, оформлений чи підтверджений уповнова-
женим державним органом держави призначення 
товарів, у якому кінцевий споживач товарів під-
тверджує право такого іноземного суб’єкта —  по-
середника на постачання йому товарів.

Якщо участь іноземного посередника у виконан-
ні зовнішньоекономічного договору (контракту) 
щодо постачання товарів кінцевому споживачеві 
визначена у поданому разом із заявою сертифікаті 
кінцевого споживача, міжнародному імпортному 
сертифікаті або іншому документі, оформленому 
чи підтвердженому уповноваженим державним 
органом держави призначення товарів, зазначений 
документ про підтвердження права іноземного 
суб’єкта —  посередника на постачання йому това-
рів може не надаватися.

Крім того, у разі коли постачання товарів кін-
цевому споживачеві здійснюється через посередни-
ків, до листа додаються оригінали документів, які 
містять зобов’язання кожного посередника щодо 
передачі товару іншому посереднику або кінцевому 
споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого 
споживача, міжнародному імпортному сертифіка-
ті або іншому документі.

Щодо реекспорту товарів подвійного використання
Реекспорт чи передача іншому іноземному кінцевому спо-

живачеві ТПВ здійснюється згідно з порядком, передбаченим 
для їх експорту. При цьому крім документів, зазначених вище 
у цьому пункті, експортер подає документи, які підтверджують 
відсутність обмежень на реекспорт чи передачу товарів іншому 
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іноземному кінцевому споживачеві з боку постачальника цих 
товарів в Україну.

Особливості, що стосуються отримання  
генерального або відкритого дозволу  

на право експорту товарів  
подвійного використання

У разі подання суб’єктом здійснення міжнародних передач 
товарів документів для отримання генерального або відкри-
того дозволу на право експорту ТПВ оригінали документів 
про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта —  кінцевого 
споживача стосовно імпортованих товарів та засвідчена копія 
зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт за-
значених у заяві товарів до листа не додаються, а подаються 
Держекспорткон тролю разом зі звітом про використання отри-
маного генерального або відкритого дозволу.

Щодо строків звітності про фактично здійснений екс-
порт товарів дивись главу 2.12 розділу II цього Довідника.

Фактичне відвантаження товарів подвійного використання, 
передбачених для експорту за відповідним генеральним або 
відкритим дозволом, суб’єкт здійснення міжнародних передач 
товарів повинен здійснювати лише після отримання від інозем-
ного суб’єкта господарської або іншої діяльності документів 
про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта —  кінцевого 
споживача стосовно імпортованих товарів та зовнішньоеконо-
мічного договору (контракту) на експорт зазначених товарів.

2.9.2.б. Імпорт товарів подвійного використання
Імпорт ТПВ здійснюється без дозволу Держекспорткон-

тролю.
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Однак є виключення, згідно з яким імпорт ТПВ, зазначених 
у деяких позиціях списків товарів подвійного використання, 
здійснюється за дозволом Держекспорткон тролю. До таких 
товарів відносяться:

1) товари, позначені зірочкою у Списку товарів подвійного 
використання, що можуть бути використані у створенні зви-
чайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки;

2) товари, зазначені у розділі A частини першої Списку то-
варів подвійного використання, що можуть бути використані 
у створенні ядерної зброї;

3) товари, зазначені у частині першій Списку товарів по-
двійного використання, що можуть бути використані у ство-
ренні хімічної зброї;

4) товари, зазначені у частині першій Списку товарів по-
двійного використання, що можуть бути використані у ство-
ренні бактеріологічної (біологічної) зброї.

Для отримання дозволу на право імпорту ТПВ, імпорт 
яких підлягає державному кон тролю, суб’єкт надсилає 
Держекспорткон тролю лист, до якого додаються:

1) заява за встановленою формою;
2) засвідчена в установленому порядку копія зовнішньо-

економічного договору (контракту) на імпорт зазначених 
у заяві товарів, а у разі, коли імпортером є підприємство —  
посередник, —  засвідчена копія договору комісії, доручення 
тощо;

3) сертифікат кінцевого споживача за формою, встановле-
ною Положенням про порядок надання гарантій та здійснення 
державного кон тролю за виконанням зобов’язань щодо вико-
ристання у заявлених цілях товарів, які підлягають державно-
му експортному кон тролю, затвердженому постановою Кабі-
нету Міністрів України від 27.05.1999 № 920.

Якщо умовою імпорту ТПВ в Україну є оформлення укра-
їнською стороною документів про гарантії їх кінцевого 
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використання, оформлення таких документів здійснюється 
відповідно до Положення про порядок надання гарантій та 
здійснення державного кон тролю за виконанням зобов’язань 
щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають 
державному експортному кон тролю, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920.

Щодо документів про гарантії дивись главу 2.4 розділу 
II цього Довідника.

Щодо передачі іншому кінцевому споживачеві  
товарів подвійного використання

Передача іншому кінцевому споживачеві ТПВ здійснюєть-
ся згідно з порядком, передбаченим для їх імпорту. При цьо-
му додатково до визначених вище документів, суб’єкт подає 
документи, які підтверджують відсутність обмежень на таку 
передачу з боку постачальника цих товарів в Україну.

Особливості, що стосуються отримання генерального  
або відкритого дозволу на право імпорту  

товарів подвійного використання
У разі подання заявником документів для отримання гене-

рального або відкритого дозволу на право імпорту ТПВ сер-
тифікат кінцевого споживача та засвідчена копія зовнішньое-
кономічного договору (контракту) на імпорт зазначених у за-
яві товарів (а у разі, коли імпортером є підприємство —  посе-
редник, —  засвідчена копія договору комісії, доручення тощо) 
до листа не додаються, а подаються Держекспорткон тролю ра-
зом зі звітом про використання отриманого генерального або 
відкритого дозволу.

Щодо строків звітності про фактично здійснений ім-
порт товарів дивись главу 2.12 розділу II цього Довідника.
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2.9.2.в. Тимчасове вивезення товарів подвійного  
використання

Тимчасове вивезення ТПВ, якщо це не передбачає перехо-
ду права власності на товар, здійснюється за наявності вис-
новку (разового, генерального або відкритого) Держекспорт- 
кон тролю.

Щодо висновків Держекспорткон тролю дивись 
пункт 2.3.3 глави 2.3 розділу II цього Довідника.

Тимчасове вивезення товарів подвійного  
використання для демонстрації на виставках  

і ярмарках, реклами, проведення випробувань та  
з іншою метою

Для отримання висновку на тимчасове вивезення ТПВ 
для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, про-
ведення випробувань та з іншою метою заявник надсилає 
Держекспорткон тролю лист, до якого додаються:

1) заява за встановленою формою;
2) документ, який містить відомості про найменування ви-

ставки або ярмарку, місце і строк експонування або випро-
бування товарів тощо, а також зобов’язання (гарантії) щодо 
зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних 
і якісних характеристик;

3) засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється 
тимчасове вивезення товарів (запрошення для участі у вистав-
ці або ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту), 
угоди з іноземним партнером тощо), та довідки про ступінь 
секретності товару, яку суб’єкт подавав під час проведення 
попередньої експертизи товарів та реєстрації цього суб’єкта в 
Держекспорткон тролі.
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Тимчасове вивезення товарів подвійного використання 
військовими формуваннями України

Для отримання висновку на тимчасове вивезення ТПВ вій-
ськовими формуваннями України, правоохоронними органами, 
органами та підрозділами цивільного захисту України для про-
ведення навчань або для забезпечення їх діяльності за межами 
України заявник надсилає Держекспорткон тролю лист, до якого 
додаються:

1) заява за встановленою формою;
2) засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється 

тимчасове вивезення товарів;
3) довідка про ступінь секретності кожного з найменувань 

товарів, що передбачається для тимчасового вивезення.

2.9.2.г. Тимчасове ввезення товарів подвійного  
викорис тання

Тимчасове ввезення ТПВ здійснюється без висновку 
Держекспорткон тролю.

Однак є виключення, згідно з яким тимчасове ввезення 
ТПВ, зазначених у деяких позиціях списків товарів подвійно-
го використання, здійснюється за висновком Держекспорткон-
тролю. До таких товарів відносяться:

1) товари, позначені зірочкою у Списку товарів подвійного 
використання, що можуть бути використані у створенні зви-
чайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки;

2) товари, зазначені у розділі A частини першої Списку то-
варів подвійного використання, що можуть бути використані 
у створенні ядерної зброї;

3) товари, зазначені у частині першій Списку товарів по-
двійного використання, що можуть бути використані у ство-
ренні хімічної зброї;

4) товари, зазначені у частині першій Списку товарів по-
двійного використання, що можуть бути використані у ство-
ренні бактеріологічної (біологічної) зброї.
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Крім того, тимчасове ввезення ТПВ з метою надання іно-
земному суб’єкту господарської або іншої діяльності послуг 
з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється 
також за відповідним висновком Держекспорткон тролю. При 
цьому, експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених 
товарів), включаючи надання послуг з гарантійного обслуго-
вування, здійснюється за дозволом Держекспорткон тролю. 
Зазначені висновок та дозвіл надаються суб’єкту на підставі 
документів, які подаються суб’єктом здійснення міжнародних 
передач товарів для експорту зазначених послуг.

Тимчасове ввезення товарів подвійного використання  
для демонстраціїна виставках і ярмарках, реклами,  

проведення випробувань та з іншою метою
Для отримання висновку на тимчасове ввезення ТПВ (вве-

зення яких підлягає державному кон тролю) для демонстрації 
на виставках, ярмарках, реклами, проведення випробувань та 
з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власно-
сті на товари, заявник надсилає Держекспорткон тролю лист, до 
якого додаються:

1) заява за встановленою формою;
2) документ, який містить відомості про найменування вис-

тавки, ярмарку, місце і строк експонування товарів;
3) засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється 

тимчасове ввезення товарів (запрошення для участі у виставці, 
ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) тощо).

Тимчасове ввезення товарів подвійного використання 
військовими формуваннями України

Для отримання висновку на тимчасове ввезення ТПВ (вве-
зення яких підлягає державному кон тролю), військовими фор-
муваннями України, правоохоронними органами, органами та 
підрозділами цивільного захисту України для проведення нав-
чань, якщо це не передбачає переходу права власності на то-
вари, заявник надсилає Держекспорткон тролю лист, до якого 
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крім заяви подаються засвідчені копії документів, згідно з яки-
ми здійснюється тимчасове ввезення ТПВ.

2.9.2.д. Транзит товарів подвійного використання тери-
торією України

Транзит ТПВ територією України здійснюється без вис-
новку Держекспорткон тролю.

Однак є виключення, згідно з яким транзит ТПВ, зазна-
чених у деяких позиціях списків товарів подвійного викорис-
тання, здійснюється за висновком Держекспорткон тролю. До 
таких товарів відносяться:

1) товари категорії I, зазначені у Списку товарів подвійного 
використання, що можуть бути використані у створенні ракет-
ної зброї;

2) товари, зазначені у розділі A частини першої Списку то-
варів подвійного використання, що можуть бути використані 
у створенні ядерної зброї;

3) товари, зазначені у розділі першому частині першій Спис-
ку товарів подвійного використання, що можуть бути викори-
стані у створенні хімічної зброї;

4) товари, зазначені у частині першій Списку товарів по-
двійного використання, що можуть бути використані у ство-
ренні бактеріологічної (біологічної) зброї.

Для одержання висновку на право транзиту ТПВ територією 
України (транзит яких підлягає державному кон тролю) заяв-
ник надсилає Держекспорткон тролю лист, до якого додаються:

1) заява за встановленою формою;
2) засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера 

або інший офіційний документ, що містить необхідні відомості 
для проведення експертизи в галузі експортного кон тролю та 
прийняття відповідного рішення;

3) інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого 
споживача, імпортного сертифіката, технічні дані та призна-
чення товарів тощо) залежно від категорії товару та держави —  
одержувача товару на вимогу Держекспорткон тролю.
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Зверніть 
увагу!

У разі, коли транзит товарів подвійного викорис-
тання забезпечується українським суб’єктом здійс-
нення міжнародних передач товарів, крім зазначених 
вище документів додаються засвідчені копії:

посвідчення про реєстрацію суб’єк-
та в Держекспорткон тролі та роз’яснення 
Держекспорткон тролю щодо умов здійснення між-
народних передач зазначених у заяві товарів;

договору комісії (доручення тощо) щодо отриман-
ня висновку на право транзиту територією України 
товарів подвійного використання.

2.9.3. Здійснення міжнародних передач товарів, не  
внесених до списків товарів, що підлягають  
державному експортному кон тролю

Щодо товарів, не внесених до списків товарів, що під-
лягають державному експортному кон тролю, дивись під-
пункт 1.2.8.г пункту 1.2.8. глави 1.2 розділу I цього Довід-
ника.

Міжнародні передачі товарів, не внесених до кон трольних 
списків товарів та щодо яких відповідно до законодавства засто-
совується процедура державного експортного кон тролю з ме-
тою запобігання розповсюдження ЗМЗ, засобів її доставки та 
звичайних видів озброєння, здійснюються відповідно до вимог 
Порядку здійснення державного кон тролю за міжнародними пе-
редачами товарів подвійного використання, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

2.9.3.а. Імпорт товарів, не внесених до списків товарів, 
що підлягають державному експортному кон тролю, 
які ввозяться на територію України з наданням  
державних гарантій щодо використання у 
заявлених цілях цих товарів

Імпорт товарів, не внесених до кон трольних списків това-
рів, які ввозяться на територію України з наданням державних 
гарантій щодо використання у заявлених цілях цих товарів 
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(міжнародного імпортного сертифіката або інших державних 
гарантій), здійснюється з урахуванням вимог Положення про 
порядок надання гарантій та здійснення державного кон тролю 
за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених 
цілях товарів, які підлягають державному експортному кон-
тролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.05.1999 № 920.

Імпорт таких товарів здійснюється відповідно до порядку, 
прийнятого для ТПВ, за відповідним дозволом Держекспорткон-
тролю. Перелік документів для одержання такого дозволу за-
значений вище у підпункті 2.9.2.б пункту 2.9.2 цієї глави.

Для одержання міжнародного імпортного сертифіката або 
іншого державного документа про гарантії український імпор-
тер надсилає Держекспорткон тролю лист із стислим викладен-
ням мети звернення, до якого додає:

•	 заяву типової форми;
•	 засвідчені в установленому порядку копію зовнішньоеко-

номічного договору (контракту) на імпорт товарів і копію 
договору імпортера із кінцевим споживачем, якщо імпор-
тером є підприємство чи організація —  посередник;

•	 примірник сертифіката кінцевого споживача;
•	 засвідчену копію ліцензії на право провадження діяльно-

сті з товарами, що імпортуються, якщо діяльність з ними 
підлягає ліцензуванню.

У разі одночасного подання до Держекспорткон тролю заяв 
на оформлення міжнародного імпортного сертифіката чи іншо-
го державного документа про гарантії та оформлення дозволу 
на право здійснення відповідного імпорту в заяві на оформлен-
ня міжнародного імпортного сертифіката чи іншого держав-
ного документа про гарантії дозволяється посилатися на до-
кументи, які були додані до заяви для оформлення дозволу на 
право здійснення імпорту, замість подання других примірників 
зазначених документів.

Якщо стосовно товарів, які планується імпортувати, 
Держекспорткон тролем не здійснено попередньої експер-
тизи в галузі державного експортного кон тролю і суб’єкт 
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господарювання не зареєстрований у Держекспорткон тролі 
як імпортер таких товарів, до зазначених документів дода-
ються документи для проведення реєстрації такого суб’єкта 
в Держекспорткон тролі як суб’єкта здійснення міжнародних 
передач товарів.

Щодо реєстрації дивись главу 2.1 розділу II цього Довід-
ника.

2.9.3.б. Експорт та тимчасове вивезення товарів, не  
внесених до списків товарів, що підлягають  
державному експортному кон тролю

Для отримання дозволів на експорт та висновків на тимча-
сове вивезення товарів, не внесених до кон трольних списків 
товарів, у разі коли відповідно до статті 10 Закону України 
«Про державний кон троль за міжнародними передачами това-
рів військового призначення та подвійного використання» за-
стосовуються процедури державного експортного кон тролю до 
таких міжнародних передач з метою запобігання розповсюд-
женню ЗМЗ, засобів її доставки та звичайних видів озброєння 
(так званий «всеохоплюючий кон троль»), заявники подають до 
Держекспорткон тролю документи, зазначені вище відповідно 
у підпунктах 2.9.2.а та 2.9.2.в цієї глави, відповідно до порядку 
прийнятого для ТПВ.

При цьому у разі експорту таких товарів до іноземних дер-
жав, щодо яких виходячи з міжнародних зобов’язань України 
встановлено ембарго на експорт товарів, суб’єкт здійснен-
ня міжнародних передач товарів зобов’язаний звернутися до 
Держекспорткон тролю з письмовою заявою про отримання 
висновку на право проведення з іноземним суб’єктом перего-
ворів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних догово-
рів (контрактів) щодо здійснення експорту таких товарів.

Процедури отримання такого висновку визначені Порядком 
державного експортного кон тролю за проведенням переговорів, 
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пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) щодо здійснення експорту товарів, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500.

У цих випадках, якщо стосовно товарів, які планується екс-
портувати або тимчасово вивозити, Держекспорткон тролем не 
здійснено попередньої експертизи в галузі державного експорт-
ного кон тролю і суб’єкт господарювання не зареєстрований 
у Держекспорткон тролі як суб’єкт здійснення міжнародних пе-
редач товарів, до зазначених документів додаються документи 
для проведення реєстрації такого суб’єкта в Держекспорткон-
тролі як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

Щодо реєстрації дивись главу 2.1 розділу II цього Довід-
ника.

Глава 2.10
МИТНИЙ КОН ТРОЛЬ ТА МИТНЕ 
ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРІВ,  
МІЖНАРОДНІ ПЕРЕДАЧІ ЯКИХ  
ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНОМУ  
ЕКСПОРТНОМУ КОН ТРОЛЮ

2.10.1. Основні поняття
Митний кон троль та митне оформлення товарів, міжнародні 

передачі яих підлягають державному експортному кон тролю, 
регулюються положеннями Митного кодексу України (далі —  
Митний кодекс), Податкового кодексу Україна (далі —  Подат-
ковий кодекс), законами України, а також іншими норматив-
но-правовими актами України, які регулюють питання міжна-
родних передач товарів, що підлягають державному експорт-
ному кон тролю, та здійснення процедур митного кон тролю та 
митного оформлення товарів.

Відповідно до статті 197 Митного кодексу у випадках, 
передбачених законом, на окремi товари встановлюються 
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обмеження щодо їх перемiщення через митний кордон  
України. Пропуск таких товарiв через митний кордон  
України та їх митне оформлення здiйснюються органами до-
ходiв i зборiв на пiдставi отриманих з використанням засо-
бiв iнформацiйних технологiй документiв, якi пiдтверджують  
дотримання зазначених обмежень, виданих державними ор-
ганами, уповноваженими на здiйснення вiдповiдних кон-
трольних функцiй, iншими юридичними особами, уповнова-
женими на їх видачу, якщо подання таких документiв органам 
доходiв i зборiв передбачено законами України.

Згідно зі статтею 544 Митного кодексу органи доходів і збо-
рів, зокрема, здiйснюють державний експортний кон троль 
в межах повноважень, покладених на органи доходiв i зборiв 
вiдповiдно до цього Кодексу та iнших законiв України.

2.10.2. Митні режими
Відповідно до положень Митного кодексу:
•	 митне оформлення —  виконання митних формальностей, 

необхiдних для випуску товарiв, транспортних засобiв 
комерцiйного призначення;

•	 митний кон троль —  сукупнiсть заходiв, що здiйснюють-
ся з метою забезпечення додержання норм цього Кодек-
су, законiв та iнших нормативно-правових актiв з пи-
тань державної митної справи, мiжнародних договорiв  
України, укладених у встановленому законом порядку.

Згідно з Митним кодексом:
митний режим —  комплекс взаємопов’язаних правових 

норм, що вiдповiдно до заявленої мети перемiщення товарiв 
через митний кордон України визначають митну процедуру 
щодо цих товарiв, їх правовий статус, умови оподаткування 
i обумовлюють їх використання пiсля митного оформлення.

Існують такi митнi режими:
1) iмпорт (випуск для вiльного обiгу);
2) реiмпорт;
3) експорт (остаточне вивезення);
4) реекспорт;
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5) транзит;
6) тимчасове ввезення;
7) тимчасове вивезення;
8) митний склад;
9) вiльна митна зона;
10) безмитна торгiвля;
11) переробка на митнiй територiї;
12) переробка за межами митної територiї;
13) знищення або руйнування;
14) вiдмова на користь держави.

Розглянемо більш детально деякі з них.
Імпорт (випуск для вiльного обiгу) —  це митний режим, 

вiдповiдно до якого iноземнi товари пiсля сплати всiх митних 
платежiв, встановлених законами України на iмпорт цих то-
варiв, та виконання усiх необхiдних митних формальностей 
випускаються для вiльного обiгу на митнiй територiї України.

Митний режим iмпорту може бути застосований до товарiв, 
що надходять на митну територiю України, та до товарiв, що 
зберiгаються пiд митним кон тролем або помiщенi в iнший мит-
ний режим, а також до продуктiв переробки товарiв, помiще-
них у митний режим переробки на митнiй територiї.

Для помiщення товарiв у митний режим iмпорту особа, на 
яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

1) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск то-
варiв, документи на такi товари;

2) сплатити митнi платежi, якими вiдповiдно до законiв 
України обкладаються товари пiд час ввезення на митну тери-
торiю України в режимi iмпорту;

3) виконати встановленi вiдповiдно до закону вимоги щодо 
заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi.

Товари, помiщенi у митний режим iмпорту, набувають ста-
тусу українських товарiв.
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Пiдтвердженням українського статусу товарiв, зазначених 
у частинi першiй цiєї статтi, є митна декларацiя, за якою цi то-
вари випущено у вiльний обiг.

Реiмпорт —  це митний режим, вiдповiдно до якого товари, 
що були вивезенi або оформленi для вивезення за межi мит-
ної територiї України, випускаються у вiльний обiг на митнiй 
територiї України зi звiльненням вiд сплати митних платежiв, 
встановлених законами України на iмпорт цих товарiв, та без 
застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоеко-
номiчної дiяльностi.

Митний режим реiмпорту може бути застосований до то-
варiв, що надходять на митну територiю України, та до товарiв, 
що зберiгаються пiд митним кон тролем або помiщенi в iнший 
митний режим.

У митний режим реiмпорту можуть бути помiщенi това-
ри, якi:

1) були вивезенi за межi митної територiї України у митному 
режимi тимчасового вивезення та ввозяться на цю територiю 
до завершення строку дiї цього митного режиму у тому само-
му станi, в якому вони були вивезенi, крiм природних змiн їх 
якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов 
транспортування та зберiгання, а також змiн, що допускаються 
у разi використання таких товарiв у митному режимi тимчасо-
вого вивезення;

2) були вивезенi за межi митної територiї України у митно-
му режимi переробки за межами митної територiї та ввозяться 
на цю територiю до завершення строку дiї цього митного ре-
жиму у тому самому станi, в якому вони були вивезенi, крiм 
природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за 
нормальних умов транспортування та зберiгання;

3) були помiщенi у митний режим експорту (остаточно-
го вивезення) i повертаються особi, яка їх експортувала, 
у зв’язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов 
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зовнiшньоекономiчного договору, згiдно з яким цi товари помi-
щувалися у митний режим експорту, або з iнших обставин, що 
перешкоджають виконанню цього договору, якщо цi товари:

а) повертаються на митну територiю України у строк, що не 
перевищує шести мiсяцiв з дати вивезення їх за межi цiєї 
територiї у митному режимi експорту;

б) перебувають у такому самому станi, в якому вони оформ-
ленi у митний режим експорту, крiм природних змiн їх 
якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних 
умов транспортування, зберiгання та використання (екс-
плуатацiї), внаслiдок якого були виявленi недолiки, що 
спричинили реiмпорт товарiв.

Товари, що були вивезенi за межi митної територiї  
України у митному режимi переробки за межами митної тери-
торiї та ввозяться на цю територiю до завершення строку дiї 
цього митного режиму, можуть бути також помiщенi у митний 
режим реiмпорту у разi, якщо:

1) пiд час перебування таких товарiв за межами митної те-
риторiї України вони пiддавалися операцiям, необхiдним для 
їх збереження, а також технiчному обслуговуванню чи ремон-
ту, необхiднiсть у яких виникла пiд час перебування за межами 
митної територiї України;

2) стан таких товарiв змiнився внаслiдок аварiї або дiї обста-
вин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту аварiї 
або дiї обставин непереборної сили в порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалiзує державну податкову i митну полiтику;

3) у митний режим реiмпорту помiщується лише частина 
товарiв, ранiше випущених для вивезення за межi митної те-
риторiї України.

Для помiщення товарiв у митний режим реiмпорту особа, на 
яку покладається обов’язок щодо дотримання вимог митного 
режиму, повинна:
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1) ввезти товари на митну територiю України не пiзнiше, 
нiж у встановлений законодавством строк пiсля їх вивезення 
за межi митної територiї України;

2) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск то-
варiв у митному режимi реiмпорту, документи на такi товари;

3) надати органу доходiв i зборiв документи та вiдомостi, 
необхiднi для iдентифiкацiї товарiв, що реiмпортуються.

Експорт (остаточне вивезення) —  це митний режим, вiд-
повiдно до якого українськi товари випускаються для вiльно-
го обiгу за межами митної територiї України без зобов’язань 
щодо їх зворотного ввезення.

Митний режим експорту може бути застосований до то-
варiв, що призначенi для вивезення за межi митної територiї 
України, та до товарiв, що вже вивезенi за межi цiєї територiї 
та перебувають пiд митним кон тролем, за винятком товарiв, за-
боронених до помiщення у цей митний режим вiдповiдно до 
законодавства.

Для помiщення товарiв у митний режим експорту особа, на 
яку покладається дотримання вимог митного режиму, повинна:

1) подати органу доходiв i зборiв, що здiйснює випуск то-
варiв у митному режимi експорту, документи на такi товари;

2) сплатити митнi платежi, якими вiдповiдно до закону об-
кладаються товари пiд час вивезення за межi митної територiї 
України у митному режимi експорту;

3) виконати вимоги щодо застосування передбачених зако-
ном заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi;

4) у випадках, встановлених законодавством, подати органу 
доходiв i зборiв дозвiл на проведення зовнiшньоекономiчної 
операцiї з вивезення товарiв у третю країну (реекспорт).

При цьому, органи доходiв i зборiв не вимагають обов’яз-
кового пiдтвердження прибуття товарiв, що експортуються, 
у пункт призначення за межами митної територiї України.
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Реекспорт — це митний режим, вiдповiдно до якого това-
ри, що були ранiше ввезенi на митну територiю України або 
на територiю вiльної митної зони, вивозяться за межi митної 
територiї України без сплати вивiзного мита та без застосуван-
ня заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi.

Митний режим реекспорту може бути застосований до то-
варiв, якi при ввезеннi на митну територiю України мали ста-
тус iноземних та:

1) пiсля ввезення на митну територiю України перебували 
пiд митним кон тролем та не були помiщенi у митний режим 
(у тому числi у зв’язку з обмеженнями чи заборонами щодо 
ввезення таких товарiв на митну територiю України);

2) були помiщенi у митний режим тимчасового ввезення та 
вивозяться за межi митної територiї України у тому самому 
станi, в якому вони були ввезенi на митну територiю України, 
крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характерис-
тик за нормальних умов транспортування та зберiгання, а та-
кож змiн, що допускаються у разi використання таких товарiв 
у митному режимi тимчасового ввезення;

3) були помiщенi у митний режим переробки на митнiй те-
риторiї та вивозяться за межi митної територiї України у тому 
самому станi, в якому вони були ввезенi на митну територiю 
України, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних ха-
рактеристик за нормальних умов транспортування та зберiган-
ня, або у виглядi продуктiв їх переробки;

4) були помiщенi у митний режим митного складу та ви-
возяться за межi митної територiї України у тому самому станi, 
в якому вони були ввезенi на митну територiю України, крiм 
природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за 
нормальних умов транспортування та зберiгання;

5) були помiщенi у митний режим iмпорту i повертають-
ся нерезиденту —  сторонi зовнiшньоекономiчного договору, 
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згiдно з яким цi товари помiщувалися у цей режим, у зв’язку 
з невиконанням (неналежним виконанням) умов цього догово-
ру або з iнших обставин, що перешкоджають його виконанню, 
якщо цi товари:

а) вивозяться протягом шести мiсяцiв з дати помiщення їх 
у митний режим iмпорту;

б) перебувають у тому самому станi, в якому вони були вве-
зенi на митну територiю України, крiм природних змiн 
їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормаль-
них умов транспортування, зберiгання та використання 
(експлуатацiї), внаслiдок якої були виявленi недолiки, що 
спричинили реекспорт товарiв;

6) визнанi помилково ввезеними на митну територiю  
України.

Товари можуть бути також помiщенi у митний режим реекс-
порту, якщо:

1) пiд час перебування таких товарiв на митнiй територiї 
України вони пiддавалися операцiям, необхiдним для їх збе-
реження, а також технiчному обслуговуванню чи ремонту, не-
обхiднiсть у яких виникла пiд час перебування на митнiй тери-
торiї України;

2) стан таких товарiв змiнився внаслiдок аварiї або дiї об-
ставин непереборної сили за умови пiдтвердження факту аварiї 
або дiї обставин непереборної сили у порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалiзує державну податкову i митну полiтику;

3) у митний режим реекспорту помiщується лише частина 
товарiв, ранiше ввезених на митну територiю України.

Транзит —  це митний режим, вiдповiдно до якого товари 
та/або транспортнi засоби комерцiйного призначення перемi-
щуються пiд митним кон тролем мiж двома органами доходiв 
i зборiв України або в межах зони дiяльностi одного органу 
доходiв i зборiв без будь-якого використання цих товарiв, без 
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сплати митних платежiв та без застосування заходiв нетариф-
ного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Перемiщення товарiв у митному режимi транзиту здiйсню-
ється як прохiдний або внутрiшнiй транзит, або каботаж.

Митний режим транзиту застосовується до товарiв, якi пе-
ремiщуються:

1) прохiдним транзитом вiд пункту ввезення (пропуску) на 
митну територiю України до пункту вивезення (пропуску) за 
межi митної територiї України (у тому числi в межах одного 
пункту пропуску через державний кордон України);

2) внутрiшнiм транзитом або каботажем:
а) вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю Украї-

ни до органу доходiв i зборiв, розташованого на митнiй 
територiї України;

б) вiд органу доходiв i зборiв, розташованого на митнiй те-
риторiї України, до пункту вивезення (пропуску) за межi 
митної територiї України;

в) вiд одного пункту, розташованого на митнiй територiї 
України, до iншого пункту, розташованого на митнiй те-
риторiї України, у тому числi якщо частина цього перемi-
щення проходить за межами митної територiї України;

г) вiд штучного острова, установки або споруди, створених 
у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, на якi 
поширюється виключна юрисдикцiя України, до органу 
доходiв i зборiв, розташованого на територiї України, за-
йнятiй сушею, та у зворотному напрямку.

Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що 
перемiщуються у митному режимi транзиту, повиннi:

1) перебувати у незмiнному станi, крiм природних змiн їх 
якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов 
транспортування i зберiгання;

2) не використовуватися з жодною iншою метою, крiм тран-
зиту;
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3) бути доставленими у орган доходiв i зборiв призначення 
до закiнчення строку;

4) мати неушкодженi засоби забезпечення iдентифiкацiї 
у разi їх застосування.

Транспортнi засоби комерцiйного призначення, помiщенi 
у митний режим транзиту, можуть пiддаватися операцiям 
з технiчного обслуговування та ремонту, потреба в яких вини-
кла пiд час перебування їх на митнiй територiї України.

За умови забезпечення iдентифiкацiї товарiв, що перемiщу-
ються у режимi транзиту, та дотримання iнших вимог, встанов-
лених Митним кодексом, допускається перевезення зазначе-
них товарiв транспортним засобом, який здiйснює перевезення 
в межах митної територiї України товарiв, якi не перебувають 
пiд митним кон тролем.

Митний кодекс встановлює такi строки транзитних переве-
зень залежно вiд виду транспорту:

1) для автомобiльного транспорту —  10 дiб (у разi перемi-
щення в зонi дiяльностi однiєї митницi —  5 дiб);

2) для залiзничного транспорту —  28 дiб;
3) для авiацiйного транспорту —  5 дiб;
4) для морського та рiчкового транспорту —  20 дiб;
5) для трубопровiдного транспорту —  31 доба;
6) для трубопровiдного транспорту (з перевантаженням на 

iншi види транспорту) —  90 дiб.
До цих строкiв не включається:
1) час дiї непереборних обставин, зазначених у статтi 192 

Митного кодексу;
2) час зберiгання товарiв пiд митним кон тролем (за умови 

iнформування органу доходiв i зборiв, який кон тролює їх пе-
ремiщення);

3) час, необхiдний для здiйснення iнших операцiй з това-
рами, у випадках, передбачених Митним кодексом (за умови 
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iнформування органу доходiв i зборiв, який кон тролює перемi-
щення цих товарiв).

Перевантаження товарiв, що перемiщуються у митному 
режимi транзиту, з одного транспортного засобу на iнший до-
пускається з дозволу органу доходiв i зборiв, в зонi дiяльностi 
якого проводиться перевантаження.

Якщо перевантаження може бути здiйснене без порушення 
митних пломб та iнших засобiв забезпечення iдентифiкацiї, 
таке перевантаження допускається без дозволу, але з попе-
реднiм iнформуванням органу доходiв i зборiв.

Проведення угрупування пакувальних мiсць, змiна упа-
ковки, маркування, сортування, а також ремонт та замiна по-
шкодженої упаковки здiйснюються з дозволу органу доходiв 
i зборiв.

Для отримання дозволу органу доходiв i зборiв особою, вiд-
повiдальною за дотримання вимог митного режиму, органу 
доходiв i зборiв подається тiльки товарно-транспортний доку-
мент на перевезення товару. У разi вiдмови у наданнi дозволу 
орган доходiв i зборiв зобов’язаний невiдкладно письмово або 
в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася з про-
ханням надати дозвiл, про причини i пiдстави такої вiдмови.

Пiд час перемiщення товарiв у митному режимi транзиту 
дозволяється здiйснення замiни моторного транспортного за-
собу з попереднiм iнформуванням органу доходiв i зборiв при-
значення про причини такої замiни, якщо така замiна не потре-
бує перевантаження товарiв.

При вивезеннi за межi митної територiї України товарiв, по-
мiщених у митнi режими експорту, реекспорту, тимчасового ви-
везення, переробки за межами митної територiї, вказані вище 
положення застосовуються з моменту початку перемiщення 
зазначених товарiв з органу доходiв i зборiв вiдправлення i до 
моменту пред’явлення їх органу доходiв i зборiв призначення.
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При вивезеннi за межi митної територiї України товарiв, по-
мiщених у митний режим транзиту, окремими партiями мит-
ний режим транзиту вважається завершеним пiсля фактичного 
вивезення за межi митної територiї України останньої з таких 
окремих партiй.

При ввезеннi товарiв на митну територiю України з метою 
подальшого їх помiщення у вiдповiдний митний режим мит-
ний режим транзиту завершується фактичним доставленням 
товарiв до органу доходiв i зборiв призначення.

Митний режим транзиту також завершується помiщенням 
товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в iн-
ший митний режим при дотриманнi вимог, встановлених Мит-
ним кодексом.

Тимчасове ввезення —  це митний режим, вiдповiдно до 
якого iноземнi товари, транспортнi засоби комерцiйного при-
значення ввозяться для конкретних цiлей на митну територiю 
України з умовним повним або частковим звiльненням вiд опо-
даткування митними платежами та без застосування заходiв 
нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi 
i пiдлягають реекспорту до завершення встановленого строку 
без будь-яких змiн, за винятком звичайного зносу в результатi 
їх використання.

Транспортнi засоби комерцiйного призначення, помiщенi 
в митний режим тимчасового ввезення, можуть пiддаватися 
операцiям технiчного обслуговування та ремонту, необхiднiсть 
в яких виникла протягом строку перебування в митному ре-
жимi тимчасового ввезення.

Строк тимчасового ввезення товарiв встановлюється орга-
ном доходiв i зборiв у кожному конкретному випадку, але не 
повинен перевищувати трьох рокiв з дати помiщення товарiв 
у митний режим тимчасового ввезення.

Строк тимчасового ввезення транспортних засобiв комер-
цiйного призначення встановлюється органом доходiв i зборiв 
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з урахуванням того, що цi транспортнi засоби повиннi бути 
реекспортованi вiдразу ж пiсля закiнчення транспортних опе-
рацiй, для яких вони були ввезенi.

З урахуванням мети ввезення товарiв та iнших обставин 
попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарiв 
за письмовою заявою власника цих товарiв або уповноваже-
ної ним особи може бути продовжений вiдповiдним органом 
доходiв i зборiв. У разi вiдмови у продовженнi строку тимча-
сового ввезення орган доходiв i зборiв зобов’язаний невiдклад-
но письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка 
звернулася iз заявою про його продовження, про причини та 
пiдстави такої вiдмови.

Якщо товари або транспортнi засоби, помiщенi у мит-
ний режим тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно 
реекспортованi внаслiдок накладення на них арешту (за винят-
ком арешту внаслiдок позовiв приватних осiб) або вилучення 
у справi про порушення митних правил, то перебiг строку тим-
часового ввезення зупиняється на час такого арешту (вилучен-
ня).

Митний склад —  це митний режим, вiдповiдно до якого 
iноземнi або українськi товари зберiгаються пiд митним кон-
тролем iз умовним повним звiльненням вiд оподаткування 
митними платежами та без застосування заходiв нетарифного 
регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

У митний режим митного складу можуть помiщатися будь-
якi товари, за винятком:

1) товарiв, заборонених до ввезення в Україну, вивезення 
з України та транзиту через територiю України;

2) товарiв, строк придатностi для споживання або викори-
стання яких закiнчився;

3) товарiв, що надходять в Україну як гуманiтарна допомога;
4) живих тварин;
5) електроенергiї, що перемiщується лiнiями електропередачi.
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Для помiщення товарiв у митний режим митного складу 
органу доходiв i зборiв подаються митна декларацiя, товар-
но-транспортний документ на перевезення та рахунок (iнвойс) 
або iнший документ, який визначає вартiсть товару. Товари, що 
помiщуються у митний режим митного складу, декларуються 
органу доходiв i зборiв утримувачем митного складу.

Розмiщення на митному складi товарiв, помiщених в iншi, 
нiж митний склад, митнi режими (транзиту, тимчасового вве-
зення, переробки на митнiй територiї, експорту, тимчасово-
го вивезення, переробки за межами митної територiї) для їх 
зберiгання, перевантаження або дозавантаження транспорт-
ного засобу здiйснюється на пiдставi митної декларацiї, ранi-
ше оформленої вiдповiдно до таких iнших митних режимiв, 
або документа, що її замiнював, —  накладної УМВС (СМГС), 
накладної ЦIМ (СIМ), накладної ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, 
CIM/SMGS), книжки МДП (Carnet TIR) тощо. У цьому разi 
помiщення таких товарiв у митний режим митного складу не 
вiдбувається. Товари, що вивантажуються на митний склад 
i призначенi для зберiгання бiльше нiж на 90 днiв, пiдлягають 
помiщенню у митний режим митного складу.

Довідково Митнi формальностi при перемiщеннi товарiв 
через митний кордон України рiзними видами тран-
спорту, визначені у розділі VI Митного кодексу 
України.

У разi надходження товарiв у складi консолiдованих ван-
тажiв з метою подальшої доставки в орган доходiв i зборiв 
призначення при перевантаженнi таких товарiв з одного тран-
спортного засобу на iнший, їх розмiщення на митному складi 
або помiщення у митний режим митного складу не є обов’яз-
ковим.
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Строк зберiгання товарiв у митному режимi митного складу 
не може перевищувати 1095 днiв вiд дня помiщення цих то-
варiв у зазначений митний режим.

Строк зберiгання в митному режимi митного складу пiдак-
цизних товарiв, iноземних товарiв, якi були попередньо помi-
щенi у митнi режими транзиту, тимчасового ввезення або пе-
реробки на митнiй територiї України, а також продуктiв пере-
робки не може перевищувати 365 днiв вiд дня помiщення їх 
у митний режим митного складу.

Iноземнi товари, що зберiгаються в митному режимi мит-
ного складу, до закiнчення строку їх придатностi або строкiв 
зберiгання, зазначених вище, повиннi бути задекларованi 
для ввезення на митну територiю України в iншому митно-
му режимi або реекспортованi. Якщо iноземнi товари пiд час 
зберiгання в митному режимi митного складу були зiпсованi 
або ушкодженi внаслiдок аварiї чи дiї обставин непереборної 
сили, такi товари за умови належного пiдтвердження зазна-
чених фактiв дозволяється декларувати для вiльного обiгу на 
митнiй територiї України так, нiби вони були ввезенi в зiпсова-
ному (ушкодженому) станi.

Строк зберiгання у митному режимi митного складу товарiв, 
призначених для експорту, не може перевищувати одного року 
з дати помiщення їх у цей режим. До закiнчення зазначеного 
строку такi товари повиннi бути вивезенi за межi митної тери-
торiї України.

У разi невиконання вимог щодо розпорядження товарами, 
що зберiгаються в митному режимi митного складу, утриму-
вач митного складу повинен протягом 30 днiв пiсля закiнчення 
строку зберiгання цих товарiв у митному режимi митного скла-
ду передати їх на склад органу доходiв i зборiв, а в разi закiн-
чення строку придатностi зазначених товарiв —  задекларувати 
їх у митний режим знищення або руйнування.
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Переробка на митнiй територiї —  це митний режим, вiд-
повiдно до якого iноземнi товари пiддаються у встановленому 
законодавством порядку переробцi без застосування до них за-
ходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяль-
ностi, за умови подальшого реекспорту продуктiв переробки.

Помiщення товарiв у митний режим переробки на митнiй 
територiї здiйснюється з умовним повним звiльненням вiд опо-
даткування митними платежами.

У процесi переробки iноземних товарiв не допускається ви-
користання українських товарiв (крiм палива та енергiї), на якi 
законом встановлено вивiзне мито.

Обмеження або заборони щодо ввезення окремих видiв 
товарiв на митну територiю України з метою переробки вста-
новлюються законом. За обґрунтованої необхiдностi Кабiнет 
Мiнiстрiв України має право визначати:

1) товари, при помiщеннi яких у митний режим переробки 
на митнiй територiї застосовуються фiнансовi гарантiї вiдпо-
вiдно до роздiлу X Митного кодексу;

2) продукти переробки та/або товари, продукти переробки 
яких пiдлягають обов’язковому реекспорту за межi митної те-
риторiї України;

3) мiнiмальне спiввiдношення вартостi iноземних та укра-
їнських товарiв для окремих категорiй товарiв, що пiддаються 
операцiям з переробки;

4) перелiк товарiв, якi не можуть бути допущенi до перероб-
ки для вiльного обiгу на митнiй територiї України;

5) товари, помiщення яких у митний режим переробки на 
митнiй територiї забороняється.

Кiлькiсть операцiй з переробки товарiв у митному режимi 
переробки на митнiй територiї не обмежується.

Окремi операцiї з переробки товарiв або повний цикл пе-
реробки за дорученням пiдприємства, якому видано дозвiл на 
переробку товарiв на митнiй територiї України, та з дозволу 
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органу доходiв i зборiв можуть здiйснюватися iншими пiдпри-
ємствами. При цьому вiдповiдальнiсть перед органами доходiв 
i зборiв за порушення визначеного порядку переробки товарiв 
несе пiдприємство, якому видано дозвiл на проведення опера-
цiй з переробки товарiв на митнiй територiї України. Дозволи 
на виконання окремих операцiй з переробки або повного ци-
клу переробки надаються одночасно з дозволом на переробку 
товарiв на митнiй територiї України або, за необхiдностi, —  на 
пiдставi заяви вiдповiдної особи пiсля надання цього дозволу 
та вiдображаються у ньому.

Строк переробки товарiв на митнiй територiї України вста-
новлюється органом доходiв i зборiв у кожному випадку пiд 
час видачi дозволу пiдприємству, виходячи з тривалостi про-
цесу переробки товарiв та розпорядження продуктами їх пе-
реробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня 
завершення митного оформлення органом доходiв i зборiв iно-
земних товарiв для переробки. За заявою пiдприємства, якому 
видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, пiдтверджених 
документально, строк переробки товарiв на митнiй територiї 
України продовжується зазначеним органом, але загальний 
строк переробки не може перевищувати 365 днiв.

Законами України може визначатися бiльший строк пере-
робки товарiв.

Товари, помiщенi в митний режим переробки на митнiй 
територiї, а також продукти їх переробки протягом всього 
строку перебування в цьому режимi знаходяться пiд митним  
кон тролем.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалiзує державну податкову i митну полiтику, може 
встановлювати обов’язковi норми виходу продуктiв перероб-
ки у випадках, коли операцiї з переробки на митнiй територiї 
України здiйснюються за типовими (однаковими) технiчними 
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умовами, а товари та продукти їх переробки мають постiйнi 
характеристики.

Пiд час реекспорту продуктiв переробки вони пiдлягають 
декларуванню органам доходiв i зборiв з поданням перелiку 
українських товарiв, витрачених пiд час здiйснення операцiй 
з переробки iноземних товарiв, iз зазначенням їх кiлькостi та 
вартостi.

Декларант має право заявити українськi товари (крiм пали-
ва та енергiї), що повнiстю використанi пiд час переробки iно-
земних товарiв, у митний режим експорту. Митне оформлен-
ня в такому випадку здiйснюється у порядку, встановленому 
Митним кодексом та iншими законами України для митного 
оформлення експорту українських товарiв.

Продукти переробки можуть реекспортуватися однiєю чи 
кiлькома партiями. Допускається вивезення продуктiв пере-
робки за межi митної територiї України не через той орган до-
ходiв i зборiв, через який товари ввозилися на цю територiю 
для переробки.

Якщо умовами переробки iноземних товарiв на митнiй те-
риторiї України передбачено проведення розрахункiв части-
ною продуктiв їх переробки, такi продукти пiдлягають митно-
му оформленню вiдповiдно до митного режиму iмпорту з опо-
даткуванням митними платежами та застосуванням заходiв 
нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, 
передбачених законом.

Реалiзацiя на митнiй територiї України продуктiв перероб-
ки, власником яких є нерезидент, здiйснюється через зареє-
строване в Українi його представництво, на яке покладається 
обов’язок з декларування цих продуктiв переробки для вiль-
ного обiгу.

Продукти переробки також можуть бути реалiзованi пiдпри-
ємству, яке їх виготовило.
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Дозволяється ввезення товарiв для переробки на митнiй те-
риторiї України з метою подальшого митного оформлення про-
дуктiв переробки для вiльного обiгу на цiй територiї.

Товари можуть бути допущенi до переробки для вiльного 
обiгу на митнiй територiї України за умови, що:

1) орган доходiв i зборiв може впевнитися в тому, що про-
дукти переробки були отриманi саме з цих товарiв; та

2) товари пiсля переробки не можуть бути економiчно вигiд-
но вiдновленi у первинному станi.

Переробка товарiв для вiльного обiгу на митнiй територiї 
України завершується шляхом помiщення продуктiв їх пере-
робки у митний режим iмпорту. За рiшенням декларанта або 
уповноваженої ним особи допускається помiщення зазначених 
продуктiв в iншi митнi режими.

Переробка за межами митної територiї —  це митний ре-
жим, вiдповiдно до якого українськi товари пiддаються у вста-
новленому законодавством порядку переробцi за межами мит-
ної територiї України без застосування заходiв нетарифного 
регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, за умови по-
вернення цих товарiв або продуктiв їх переробки на митну те-
риторiю України у митному режимi iмпорту.

Операцiї з переробки товарiв можуть включати:
1) власне переробку товарiв, у тому числi: обробку, монтаж, 

демонтаж, використання окремих товарiв, якi сприяють чи по-
легшують процес виготовлення продуктiв переробки;

2) ремонт товарiв, у тому числi модернiзацiю, вiдновлення 
та регулювання, калiбрування.

Помiщення товарiв у митний режим переробки за межами 
митної територiї в установлених законом випадках здiйсню-
ється зi сплатою вивiзного мита.

Строк переробки товарiв за межами митної територiї Украї-
ни встановлюється органом доходiв i зборiв у кожному випад-
ку пiд час надання дозволу пiдприємству-резиденту, виходячи 
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з тривалостi процесу переробки товарiв та розпорядження про-
дуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, почи-
наючи з дня завершення митного оформлення органом доходiв 
i зборiв українських товарiв для переробки. За заявою пiдпри-
ємства, якому видано дозвiл на переробку товарiв, з причин, 
пiдтверджених документально, строк переробки товарiв за ме-
жами митної територiї України продовжується зазначеним ор-
ганом, але загальний строк переробки не може перевищувати 
365 днiв.

Законами України може визначатися iнший строк переробки 
товарiв.

Пiд час ввезення продуктiв переробки iноземнi товари, якi 
були витраченi у процесi переробки товарiв, що вивозилися, 
декларуванню не пiдлягають.

Повне звiльнення вiд оподаткування митними платежами 
застосовується до товарiв, якi були помiщенi у митний режим 
переробки за межами митної територiї та в межах визначеного 
строку повертаються на митну територiю України:

1) у тому самому станi, в якому вони були вивезенi за межi 
митної територiї України, з дотриманням умов, зазначених 
у статтi 78 Митного кодексу;

2) у вiдремонтованому виглядi, якщо ремонт проведено 
в рамках гарантiйних зобов’язань.

До продуктiв переробки (крiм зазначених у частинi другiй 
цiєї статтi) застосовується часткове звiльнення вiд оподатку-
вання митними платежами, вiдповiдно до якого сплатi пiдлягає 
позитивна рiзниця мiж сумою митних платежiв, нарахованою 
на продукти переробки, та сумою митних платежiв, яка пiдля-
гала б сплатi у разi iмпорту вiдповiдних товарiв, якi були виве-
зенi за межi митної територiї України для переробки.

Продукти переробки можуть ввозитися на митну територiю 
України однiєю чи кiлькома партiями. Допускається ввезення 
продуктiв переробки на митну територiю України через iнший 
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орган доходiв i зборiв, нiж той, через який товари вивозилися 
для переробки.

Залишки i вiдходи, що утворилися в результатi здiйснення 
операцiй з переробки українських товарiв за межами митної 
територiї України i залишаються за межами цiєї територiї, мит-
ному кон тролю та митному оформленню не пiдлягають.

Продукти, отриманi в результатi переробки еквiвалентних 
товарiв, для цiлей застосування цiєї глави вважаються продук-
тами переробки українських товарiв.

Пiд еквiвалентними товарами розумiються iноземнi товари, 
якi є iдентичними за описовими, кiлькiсними i технiчними ха-
рактеристиками українським товарам, вивезеним для перероб-
ки за межами митної територiї України.

Дозволяється ввезення продуктiв переробки еквiвалентних 
товарiв на митну територiю України до вивезення українських 
товарiв для переробки за межами митної територiї України або 
до завершення операцiй з їх переробки.

З огляду на зазначене вище, порядок переміщення через 
державний кордон України товарів, що підлягають державно-
му експортному кон тролю здійснюється згідно вимог законо-
давства України у галузі державного експортного кон тролю.

Митний кон троль та митне оформлення таких товарів здійс-
нюється згідно вимог Митного кодексу України.

Знищення або руйнування —  це митний режим, вiдповiдно 
до якого iноземнi товари пiд митним кон тролем знищуються 
або приводяться у стан, який виключає можливiсть їх викори-
стання, з умовним повним звiльненням вiд оподаткування мит-
ними платежами, установленими на iмпорт цих товарiв, та без 
застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоеко-
номiчної дiяльностi.

Знищення або руйнування товарiв допускається з письмово-
го дозволу органу доходiв i зборiв за заявою власника товарiв 
чи уповноваженої ним особи.

Дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення або 
руйнування видається органом доходiв i зборiв, якщо власни-
ком чи уповноваженою ним особою:
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1) укладено договiр на знищення (руйнування) товарiв 
з пiдприємством, уповноваженим вiдповiдно до законодавства 
України на знищення (руйнування) вiдповiдних категорiй то-
варiв;

2) отримано дозволи на знищення (руйнування) товарiв вiд 
державних органiв, до повноважень яких належить кон троль 
за перемiщенням таких товарiв.

Дозвiл на помiщення товарiв у митний режим знищення 
або руйнування видається органом доходiв i зборiв безоплат-
но протягом трьох робочих днiв з дати реєстрацiї вiдповiдної 
заяви. У разi вiдмови у видачi дозволу орган доходiв i зборiв 
зобов’язаний у зазначений строк письмово або в електроннiй 
формi повiдомити особу, яка звернулася за отриманням дозво-
лу, про пiдстави вiдмови.

Не вважаються операцiями зi знищення або руйнування  
товарiв:

1) використання для споживання тваринами товарiв, попе-
редньо призначених для споживання людиною;

2) проведення з товарами операцiй з переробки;
3) отримання продуктiв переробки, включаючи монтаж, де-

монтаж, переробку або обробку товарiв;
4) ремонт товарiв, включаючи їх вiдновлення;
5) використання товарiв як таких, що полегшують процес 

виготовлення продуктiв переробки, якщо самi вони при цьому 
повнiстю витрачаються.

Якщо товари, якi передбачається знищити або зруйнувати, 
можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь 
держави, орган доходiв i зборiв письмово пропонує декла-
рантовi обрати цей митний режим. За згоди власника товарiв 
з пропозицiєю органу доходiв i зборiв цi товари помiщуються 
в митний режим вiдмови на користь держави.

Помiщення товарiв у митний режим знищення або руйну-
вання здiйснюється органом доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi 
якого проводяться операцiї зi знищення або руйнування.

Вiдповiдно до положень Митного кодексу та вимог, встанов-
лених Кабiнетом Мiнiстрiв України чи центральними органами 
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виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень, здiйснюється 
знищення або руйнування окремих категорiй товарiв, зокрема:

1) лiкарських i наркотичних засобiв, психотропних речовин, 
їх аналогiв та прекурсорiв;

2) неякiсної та небезпечної продукцiї;
3) вiйськової, мисливської, спортивної вогнепальної зброї 

та боєприпасiв до неї;
4) холодної i пневматичної зброї;
5) вибухових речовин;
6) спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозогiн-

ної та дратiвної дiї, засобiв iндивiдуального захисту, засобiв 
активної оборони та засобiв для виконання спецiальних опера-
цiй i оперативно-розшукових заходiв.

Відповідно до вимог Митного кодексу (стаття 178) знищен-
ня або руйнування товарiв здiйснюється за рахунок їх власни-
ка, уповноваженої ним особи чи iнших заiнтересованих осiб.

Якщо товари опинилися у станi, що виключає можливiсть їх 
декларування у будь-який iнший митний режим, нiж знищення 
або руйнування, у разi незгоди власника або уповноваженої ним 
особи самостiйно органiзувати та оплатити процедуру знищен-
ня або руйнування таких товарiв та за вiдсутностi iнших осiб, 
якi письмово заявили органу доходiв i зборiв про таке бажання, 
вартiсть навантажувально-розвантажувальних робiт, зберiгання, 
перевезення, знищення (руйнування), оформлення документiв 
та iншi витрати, пов’язанi з дотриманням митного режиму зни-
щення або руйнування, а також пеня списуються (стягуються) 
з такого власника або уповноваженої ним особи у безакцепт-
ному порядку, а в разi неможливостi такого списання (стягнен-
ня) —  вiдшкодовуються за рахунок коштiв державного бюджету.

Залишки, що утворилися в результатi знищення або руйну-
вання товарiв, у тому числi складовi товару, якi не були зни-
щенi або зруйнованi, та отриманi в результатi знищення або 
руйнування товарiв вiдходи, якi мають господарську цiннiсть, 
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пiдлягають помiщенню протягом 10 днiв вiд дати знищення 
товарiв у вiдповiдний митний режим як iноземнi товари, якi 
перебувають пiд митним кон тролем.

Вiдходи, що утворилися в результатi знищення або руйну-
вання товарiв i не мають господарської цiнностi та не можуть 
бути утилiзованi, пiдлягають видаленню вiдповiдно до зако-
нодавства України як українськi товари пiдприємством, яке 
здiйснило операцiї зi знищення (руйнування) товарiв.

Товари, помiщенi у митний режим знищення або руйнуван-
ня, а також залишки та вiдходи, що утворилися в результатi 
здiйснення операцiй iз знищення (руйнування), перебувають 
пiд митним кон тролем.

Орган доходiв i зборiв має право здiйснювати у будь-який 
час перевiрку товарiв, помiщених у митний режим знищення 
або руйнування (до моменту їх фактичного знищення), а також 
залишкiв i вiдходiв, одержаних у результатi здiйснення опера-
цiй iз знищення або руйнування (до моменту їх декларування 
у вiдповiдний митний режим чи видалення вiдповiдно до зако-
нодавства України).

Вiдповiднi посадовi особи органiв доходiв i зборiв та iнших 
державних органiв, до повноважень яких належить кон троль 
за перемiщенням товарiв, що знищуються, мають право бути 
присутнiми пiд час здiйснення операцiй iз знищення (руйну-
вання) таких товарiв.

Митний режим знищення або руйнування завершується 
пiсля виконання операцiй iз знищення або руйнування товарiв 
та декларування у вiдповiдний митний режим їх залишкiв.

Вiдповiдальнiсть, передбачену Митним кодексом та iншими 
законодавчими актами України за недотримання умов митного 
режиму знищення або руйнування, несуть:

1) власник товарiв (уповноважена особа) з моменту заяв-
лення товарiв у цей митний режим до моменту їх передання 
пiдприємству, уповноваженому вiдповiдно до законодавства 
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України на знищення (руйнування) вiдповiдних категорiй то-
варiв i яке фактично здiйснює таке знищення (руйнування), 
а також з моменту отримання вiд зазначеного пiдприємства за-
лишкiв (вiдходiв) знищення (руйнування), якщо такi залишки 
утворюються, до моменту завершення митного оформлення 
цих залишкiв та видалення вiдходiв вiдповiдно до законодав-
ства України;

2) пiдприємство, уповноважене вiдповiдно до законодав-
ства України на знищення (руйнування) вiдповiдних категорiй 
товарiв, з моменту прийняття для знищення (руйнування) то-
варiв, помiщених у митний режим знищення або руйнування, 
до моменту передання власнику товарiв (уповноваженiй особi) 
залишкiв, якщо вони утворилися в результатi здiйснення та-
ких операцiй, а в разi якщо залишки за договором передаються 
у власнiсть цьому пiдприємству, —  до моменту завершення мит-
ного оформлення цих залишкiв у вiдповiдний митний режим.

Вiдмова на користь держави —  це митний режим, вiдпо-
вiдно до якого власник вiдмовляється вiд iноземних товарiв на 
користь держави без будь-яких умов на свою користь.

У митний режим вiдмови на користь держави помiщуються 
iноземнi товари.

Вiдмова вiд товарiв на користь держави здiйснюється за вiд-
повiдною письмовою заявою власника цих товарiв та з дозволу 
органу доходiв i зборiв.

Кабiнет Мiнiстрiв України визначає перелiк товарiв, якi не 
можуть бути помiщенi у митний режим вiдмови на користь 
держави.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.05.2012 
№ 427 затверджено Перелiк товарiв, якi не можуть бути помi-
щенi у митний режим вiдмови на користь держави.

До таких товарів відносяться:
1) товари, забороненi до ввезення в Україну, вивезення 

з України та транзиту через її митну територiю;
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2) товари, що не перебувають на митнiй територiї України;
3) товари, строк придатностi для споживання або викорис-

тання яких закiнчився;
4) товари, що потребують особливих умов зберiгання (у разi, 

коли митний орган не має можливостi забезпечити створення 
таких умов);

5) товари, щодо яких не здiйснено встановленi у частинi 
першiй статтi 319 Митного кодексу України види кон тролю 
(у разi, коли вони пiдлягають таким видам кон тролю);

Довідково Відповідно до частини першої статті 319 
Митного кодексу, товари, що перемiщуються 
через митний кордон України, крiм митного кон-
тролю, можуть пiдлягати державному санiтар-
но-епiдемiологiчному, ветеринарно-санiтарному, 
фiтосанiтарному, екологiчному та радiологiчно-
му кон тролю. У пунктах пропуску через держав-
ний кордон України зазначенi види державного 
кон тролю (крiм радiологiчного) здiйснюються 
органами доходiв i зборiв у формi попереднього 
документального кон тролю на пiдставi iнфор-
мацiї, отриманої вiд державних органiв, уповно-
важених на здiйснення цих видiв кон тролю, з ви-
користанням засобiв iнформацiйних технологiй. 
Органи доходiв i зборiв взаємодiють з держав-
ними органами, уповноваженими на здiйснення 
зазначених видiв кон тролю, координують роботу 
з їх здiйснення у пунктах пропуску через держав-
ний кордон i в зонах митного кон тролю на митнiй 
територiї України в порядку, встановленому цим 
Кодексом та iншими законами України.

6) товари, вилученi митними органами вiдповiдно 
до Митного кодексу (крiм товарiв, щодо яких 
вiдповiдно до статтi 521 Митного кодексу припинено 
провадження у справi про порушення митних правил 
шляхом компромiсу);
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Довідково Відповідно до статті 521 Митного кодексу за 
вiдсутностi в дiях особи, яка вчинила порушення 
митних правил, ознак кримiнального правопору-
шення провадження у справi про це правопору-
шення може бути припинено шляхом компромiсу. 
Компромiс полягає в укладеннi мирової угоди мiж 
зазначеною особою та органом доходiв i зборiв, по-
садова особа якого здiйснює провадження у справi.

За умовами мирової угоди сторони зобов’язу-
ються:

1) особа, яка вчинила порушення митних пра-
вил, —  у визначений строк, який не може переви-
щувати 30 днiв, внести до державного бюджету 
кошти в сумi, що дорiвнює сумi штрафу, передба-
ченого санкцiєю вiдповiдної статтi цього Кодексу, 
та/або задекларувати в митний режим вiдмови на 
користь держави товари —  безпосереднi предмети 
порушення митних правил, а у вiдповiдних випад-
ках —  також товари iз спецiально виготовленими 
сховищами (тайниками), що використовувалися для 
приховування безпосереднiх предметiв порушення 
митних правил вiд митного кон тролю, транспорт-
нi засоби, що використовувалися для перемiщення 
безпосереднiх предметiв порушення митних пра-
вил через митний кордон України. Якщо за виснов-
ком органу доходiв i зборiв реалiзацiя зазначених 
товарiв, транспортних засобiв є неможливою, 
а також якщо цi товари, транспортнi засоби не 
можуть бути випущенi у вiльний обiг, вони пiдляга-
ють декларуванню в митний режим знищення або 
руйнування;

2) орган доходiв i зборiв —  припинити прова-
дження у справi про порушення митних правил 
щодо цiєї особи та здiйснити митне оформлення 
задекларованих нею товарiв вiдповiдно до заявле-
ного митного режиму
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Товари, транспортнi засоби, зазначенi у частинi 
другiй цiєї статтi, можуть бути предметом ми-
рової угоди лише за умови, що особа, яка вчинила 
порушення митних правил, є власником цих товарiв, 
транспортних засобiв або уповноважена розпоряд-
жатися ними.

Особа, яка вчинила порушення митних правил, 
звертається до керiвника органу доходiв i зборiв iз 
заявою довiльної форми з проханням про припинен-
ня справи про це порушення митних правил шляхом 
компромiсу. У разi вiдсутностi законних пiдстав 
для припинення справи про порушення митних пра-
вил шляхом компромiсу орган доходiв i зборiв про-
тягом одного робочого дня, наступного за днем по-
дання заяви, надає заявнику вмотивовану вiдповiдь 
про причини незастосування процедури компромiсу.

Мирова угода укладається у письмовiй формi. 
Право її пiдписання вiд iменi митниць надається 
керiвникам цих митниць або їх заступникам, а вiд 
iменi центрального органу виконавчої влади, що за-
безпечує формування та реалiзує державну подат-
кову i митну полiтику, —  посадовим особам, уповно-
важеним на це вiдповiдно до посадових iнструкцiй. 
Типова мирова угода затверджується централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалiзує державну податкову i митну 
полiтику.

У разi невиконання особою, яка вчинила пору-
шення митних правил, у визначений мировою уго-
дою строк, який не може перевищувати 30 днiв, 
дiй, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, угода 
вважається недiйсною i провадження у справi про 
порушення митних правил поновлюється.

Мирова угода у справi про порушення митних 
правил оскарженню не пiдлягає.
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У разi припинення провадження у справi про 
порушення митних правил шляхом компромiсу осо-
ба, яка вчинила це правопорушення, вважається 
такою, що не була притягнута за нього до ад-
мiнiстративної вiдповiдальностi.

7) ядернi матерiали, радiоактивнi та небезпечнi вiдходи, 
особливо небезпечнi хiмiчнi речовини, отруйнi речовини;

8) товари, витрати на зберiгання та реалiзацiю яких переви-
щуватимуть суму надходжень вiд їх продажу.

Іноземнi товари помiщуються у митний режим вiдмови на 
користь держави iз звiльненням вiд оподаткування митними 
платежами та без застосування заходiв нетарифного регулю-
вання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

Митний режим вiдмови на користь держави завершується 
пiсля розмiщення товарiв на складi органу доходiв i зборiв.

Вiдповiдальнiсть за неправомiрне розпорядження товара-
ми шляхом їх помiщення в митний режим вiдмови на користь 
держави несе декларант. Органи доходiв i зборiв не вiдшкодо-
вують будь-якi майновi претензiї осiб, якi мають повноважен-
ня щодо товарiв, вiд яких декларант вiдмовився на користь 
держави.
Приклади Приклад 1.

На митну територію України в митному ре-
жимі «імпорт» ввозиться обладнання, що відно-
ситься до позиції 5.А.1.d Списку товарiв подвiй-
ного використання, що можуть бути використанi 
у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової 
чи спецiальної техніки:

1) суб’єктом господарювання було надано до мит-
ниці оформлення вичерпну технічну документацію 
від виробника, що дозволило здійснити однознач-
ну ідентифікацію товару та віднести його до позиції 
5.A.1.d Списку.Згідно з пунктом 22 Порядку, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
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ни від 28.01.2004 № 86, імпорт та тимчасове вве-
зення товарiв (крiм товарiв, позначених зiрочкою 
у Списку товарiв, що можуть бути використанi 
у створеннi звичайних видiв озброєнь, вiйськової 
чи спецiальної технiки, зазначених у роздiлi A ча-
стини першої Списку товарiв, що можуть бути 
використанi у створеннi ядерної зброї, частинi пер-
шiй Списку товарiв, що можуть бути використанi 
у створеннi хiмiчної зброї, та частинi першiй Списку 
товарiв, що можуть бути використанi у створеннi 
бактерiологiчної (бiологiчної) та токсинної зброї, 
а також товарiв, тимчасове ввезення яких здiйсню-
ється з метою надання iноземному суб’єкту послуг 
з їх ремонту, обслуговування, модернiзацiї тощо) 
здiйснюється без дозволу чи висновку Державної 
служби експортного кон тролю України (далі —  
Держекспорткон троль) в порядку, встановленому 
законодавством.

Позиція 5.А.1 Списку товарiв подвiйного вико-
ристання, що можуть бути використанi у створеннi 
звичайних видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної 
техніки зірочкою не позначена.

Митне оформлення цього товару буде здійсне-
но в митному режимі «імпорт» без надання дозволу 
Держекспорткон тролю.

При заповненні митої декларації, згідно з части-
ною 2 розділу II Порядку заповнення митних декла-
рацiй на бланку єдиного адмiнiстративного докумен-
та, затвердженого наказом Міністерства фiнансiв 
України від 30.05.2012 № 65, якщо товар внесений до 
спискiв товарiв подвiйного використання, мiжнарод-
нi передачi яких пiдлягають державному експортно-
му кон тролю, але вiдповiдно до законодавства дозвiл 
або висновок Держекспорткон тролю при ввезеннi та-
кого товару на митну територiю України не потрiбен, 
проставляється позначка «2».
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Експорт цього товару за межі митної терито-
рії України має бути здійснений за умови подання 
до митного оформлення дозволу Держекспорткон -
тролю;

2) суб’єктом господарювання було надано до мит-
ниці оформлення технічну документацію від вироб-
ника, що не дозволяє здійснити однозначну іденти-
фікацію товару до товарів подвійного використання 
(відсутня інформація про деякі технічні характери-
стики товару, які є критичними для здійснення іден-
тифікації товару).

Згідно з положеннями статті 12 Закону України 
«Про державний кон троль за міжнародними пере-
дачами товарів військового призначення та товарів 
подвійного використання» попередня iдентифiка-
цiя товарiв, а також здiйснення необхiдних заходiв, 
пов’язаних з отриманням дозвiльних документiв на 
здiйснення мiжнародних передач таких товарiв є 
обов’язком суб’єкта господарювання.

Можливі варіанти вирішення цього питання:
•	 звернутися до Держекспорткон тролю з метою 

проведення державної експертизи;
•	 додатково отримати необхідну інформацію від 

виробника та надати її до митниці оформлення;
•	 згідно з Положенням про порядок проведення 

експертизи в галузi державного експортного кон-
тролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України вiд 15.07.97 № 767, провести попередню 
ідентифікацію, в організації, що має відповідні пов-
новаження від Держекспорткон тролю, та надати ре-
зультати експертизи до митниці оформлення.

Приклад 2.

На митну територію України з метою ремонту 
ввозиться обладнання, що відноситься до позиції 
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5.А.1.d Списку товарiв подвiйного використання, 
що можуть бути використанi у створеннi звичай-
них видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної тех-
нiки.

Згідно з пунктом 22 постанови Кабінету Міні-
стрів України від 28.01.2004 № 86 імпорт та тим-
часове ввезення товарiв подвійного використання 
(крiм товарiв, позначених зiрочкою у списку товарiв, 
що можуть бути використанi у створеннi звичайних 
видiв озброєнь, вiйськової чи спецiальної технiки, за-
значених у роздiлi A частини першої списку товарiв, 
що можуть бути використанi у створеннi ядерної 
зброї, частинi першiй списку товарiв, що можуть 
бути використанi у створеннi хiмiчної зброї, та ча-
стинi першiй списку товарiв, що можуть бути ви-
користанi у створеннi бактерiологiчної (бiологiчної) 
та токсинної зброї, а також товарiв, тимчасове 
ввезення яких здiйснюється з метою надання iно-
земному суб’єкту послуг з їх ремонту, обслуговуван-
ня, модернiзацiї тощо) здiйснюється без дозволу чи 
висновку Держекспорткон тролю в порядку, вста-
новленому законодавством.

Отже, у зв’язку з тим, що товар тимчасово вво-
зиться з метою надання послуг з його ремонту, до 
митниці оформлення необхідно надати висновок 
Держекспорткон тролю на право тимчасового ввезен-
ня цього товару.

Митне оформлення товару буде здійснено у мит-
ному режимі «переробка на митній території Украї-
ни».

У п’ятому підрозділі графи 33 митної декларації 
має бути проставлена позначка «1».

У графі 44 митної декларації під кодом 
«5012» мають бути зазначені реквізити висновку 
Держекспорткон тролю на тимчасове ввезення.
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Класифiкатор документiв, реквізити яких за-
носяться до митної декларації, затверджено нака-
зом Мiнiстерства фiнансiв України від 20.09.2012 
№ 1011. Відповідно до пункту 23 постанови Ка-
бінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 
тимчасове ввезення товарiв подвійного викори-
стання з метою надання іноземному суб’єкту 
послуг з їх ремонту, обслуговування, модернiзацiї 
тощо здiйснюється за вiдповiдним висновком 
Держекспорткон тролю, а експорт таких послуг 
(разом з поверненням ввезених товарiв), включа-
ючи надання послуг з гарантійного обслуговуван-
ня, здiйснюється за дозволом Держекспорткон-
тролю.

Отже, повернення за межі митної території 
України товару після виконання операцій з його 
ремонту має бути здійснено із застосуванням 
митного режиму «реекспорт» з наданням до-
зволу Держекспорткон тролю на експорт послуг, 
якщо інше не зазначено у висновку на тимчасове 
ввезення.

2.10.3. Порядок використання в митних органах  
дозволiв i висновкiв Держекспорткон тролю

Порядок використання в митних органах дозволiв 
i висновкiв Державної служби експортного кон тролю Украї-
ни та їх електронних копiй, затверджено наказом Мiнiстер-
ства фiнансiв України від 30.05.2012 № 649 (зареєстрований 
в Мін’юсті України 22.06.2012 за № 1040/21352).

Цей Порядок розроблено відповідно до статтi 197 Митного 
кодексу вiд 13.03.2012 № 449, Закону України «Про державний 
кон троль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового 
призначення та подвiйного використання», Порядку здiйснен-
ня державного кон тролю за мiжнародними передачами товарiв 
вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету 
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Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003 № 1807 та Порядку здiйснен-
ня державного кон тролю за мiжнародними передачами товарiв 
подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiне-
ту Мiнiстрiв України вiд 28.01.2004 № 86.

Цей Порядок визначає особливостi кон тролю наявностi та 
використання в митних органах електронних копiй дозволiв 
i висновкiв Держекспорткон тролю при здiйсненнi митного 
кон тролю та митного оформлення товарiв, мiжнароднi переда-
чi яких пiдлягають державному експортному кон тролю.

Для цiлей цього Порядку термiн «заявник» вживається в та-
кому значеннi:

заявник —  суб’єкт здiйснення мiжнародних передач товарiв, 
суб’єкти, зазначенi у частинi третiй статтi 15 Закону Украї-
ни «Про державний кон троль за мiжнародними передачами 
товарiв вiйськового призначення та подвiйного використан-
ня», який (якi) отримав(ли) вiдповiдний дозвiл або висновок 
Держекспорткон тролю у встановленому законодавством по-
рядку.

Iншi термiни в цьому Порядку вживаються в значеннях, на-
ведених у Митному кодексi України та Законi України «Про 
державний кон троль за мiжнародними передачами товарiв вiй-
ськового призначення та подвiйного використання».

Порядок передбачає, що оригiнал дозволу чи висновку 
Держекспорткон тролю зберiгається у заявника, але на практи-
ці це стане можливим, коли Держекспорткон троль буде нада-
вати до Державної фіскальної служби України (далі —  ДФС) 
дозвільні документи в електронному вигляді.

У дозвiльному документi Держекспорткон тролю код това-
ру згiдно з УКТЗЕД наводиться довiдково. Остаточне рiшення 
щодо фактичного застосування коду товару за УКТЗЕД при-
ймає митний орган оформлення, виходячи з найменування та 
опису товарiв за вiдповiдними групами, якi визначенi законо-
давством України.

Митне оформлення товарiв здiйснюється в межах загальної 
їх кiлькостi, зазначеної у дозволі чи висновку Держекспорткон-
тролю України, та протягом визначеного строку його дiї.
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Закiнчення строку дiї висновку Держекспорткон тролю, на 
пiдставi якого було здiйснено тимчасове вивезення (ввезення) 
товарiв, не є пiдставою для вiдмови в митному оформленнi при 
зворотному ввезеннi (вивезеннi) або оформленнi в iнший мит-
ний режим таких товарiв i не потребує продовження строку дiї 
такого висновку, якщо в ньому не зазначено iнше.

Змiна митного режиму тимчасово вивезених (ввезених) 
товарiв здiйснюється за умови надання дозволу чи висновку 
Держекспорткон тролю iз зазначенням у них характеру здiйс-
нення мiжнародної передачi товарiв, що вiдповiдає обраному 
заявником митному режиму.

Припинення тимчасового вивезення (ввезення) товарiв 
у разi їх втрати, знищення або дiї iнших обставин неперебор-
ної сили здiйснюється на пiдставi письмового погодження 
Держекспорткон тролю, яке за вiдповiдним обґрунтованим за-
питом заявника надається Держекспорткон тролем заявнику та 
Державній фіскальній службi.

Пiсля завершення митного оформлення посадова особа 
митного органу за заявою заявника на зворотному боцi ори-
гiналу дозвiльного документа Держекспорткон тролю вносить 
iнформацiю про стан фактичного здiйснення мiжнародних пе-
редач товарiв та завiряє її пiдписом та особистою номерною 
печаткою.

При перемiщеннi товарiв заявник або уповноважена ним 
особа на декларування товарiв надає митному органу офор-
млення разом з iншими документами, необхiдними для митно-
го оформлення, митну декларацiю, у якiй зазначенi реквiзити 
дозвiльного документа Держекспорткон тролю, та на вимогу 
митного органу, що здiйснює митне оформлення, вiдповiдно 
до статтi 264 Митного кодексу України надає оригiнал дозвiль-
ного документа Держекспорткон тролю.

При вивезеннi товарiв за межi митної територiї України 
заявник або уповноважена ним особа надає митному органу 
вiдповiдний аркуш оформленої митної декларації (далі —  МД) 
разом з iншими документами, на пiдставi яких товари випуска-
ються за межi митної територiї України.
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Посадова особа митного органу звiряє найменування й кiль-
кiсть товарiв, що перемiщуються через митний кордон Украї-
ни, та вчиняє запис «вивезено у обсязi, зазначеному в МД».

При ввезеннi товарiв на митну територiю України мит-
нi формальностi у пунктi пропуску через державний кордон 
України заявник або уповноважена ним особа пред’являє мит-
ному органу оригiнал або завiрену печаткою заявника копiю 
дозвiльного документа Держекспорткон тролю та iншi това-
росупровiднi документи, передбаченi законодавством з питань 
державної митної справи.

Посадова особа митного органу звiряє кiлькiсть товарiв, що 
перемiщуються через митний кордон України, та вчиняє у доз-
вільному документі запис «вiдповiдає кiлькостi, зазначенiй 
у дозволі/висновку».

Зворотне ввезення товарiв (у тому числi з установленими 
в процесi ремонту чи обслуговування складовими частинами), 
вивезених за межi митної територiї України на пiдставi дозвiль-
ного документа Держекспорткон тролю, здiйснюється на пiд-
ставi цього самого дозвiльного документа Держекспорткон-
тролю, якщо в ньому не передбачено iнше.

Зворотне вивезення товарiв (у тому числi з установленими 
в процесi ремонту чи обслуговування складовими частина-
ми), увезених на пiдставi вiдповiдного дозвiльного документа 
Держекспорткон тролю з метою надання послуг з їх ремонту чи 
обслуговування, модернiзацiї тощо, здiйснюється за наявностi 
дозволу Держекспорткон тролю на право здiйснення експорту 
таких послуг, якщо iнше не передбачено зазначеним дозвiль-
ним документом Держекспорткон тролю.

На запит заявника Державна фіскальна служба в установле-
ному порядку видає сертифiкат пiдтвердження доставки, яким 
засвiдчує факт надходження в Україну товарiв, зазначених 
у цьому сертифiкатi.

Сертифiкат кiнцевого споживача, мiжнародний iмпортний 
сертифiкат та iншi документи, якi мiстять державнi гарантiї 
щодо використання товарiв у заявлених цiлях, до митних ор-
ганiв не подаються.
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2.10.4. Особливостi використання в митних органах доз-
вiльних документiв Держекспорткон тролю з обме-
женням доступу

При вивезеннi за межi митної територiї України товарiв 
разом iз митною декларацією та iншими документами, необ-
хiдними для здiйснення митного оформлення, заявник подає 
митному органу оформлення оригiнал дозвiльного документа 
Держекспорткон тролю.

Посадовою особою митного органу оформлення, яка має до-
пуск до роботи з iнформацiєю з обмеженням доступу, на зворот-
ному боцi оригiналу дозвiльного документа Держекспорткон-
тролю зазначаються дата митного оформлення, номер МД, 
найменування та кiлькiсть товарiв, зазначених у графi 31 МД. 
Запис засвiдчується пiдписом посадової особи митного органу 
оформлення та її особистою номерною печаткою.

Копiя дозвiльного документа Держекспорткон тролю з вiд-
мiтками посадової особи митного органу оформлення поверта-
ється заявниковi. Оригiнал дозвiльного документа зберiгається 
в митному органi оформлення.

У пунктi пропуску через митний кордон України заявник або 
уповноважена ним особа надає митному органу вiдповiдний ар-
куш оформленої МД разом з iншими документами, на пiдставi 
яких товари випускаються за межi митної територiї України, 
а також копiю дозвiльного документа Держекспорткон тролю iз 
зазначеними вище записами митного органу оформлення.

При ввезеннi на митну територiю України у пунктi пропус-
ку заявник на момент перемiщення товарiв через митний кор-
дон України повинен подати митному органу копiю дозвiльно-
го документа Держекспорткон тролю.

В пунктi пропуску через митний кордон України, посадо-
вою особою митного органу, яка має допуск до роботи з iн-
формацiєю з обмеженним доступом, на зворотному боцi копiї 
дозвiльного документа Держекспорткон тролю зазначаються 
дата пропуску, найменування та кiлькiсть фактично пропуще-
них через митний кордон України товарiв.
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При митному оформленнi товарiв заявник або уповноваже-
на ним особа подає митному органу оформлення оригiнал доз-
вiльного документа Держекспорткон тролю, митну декларацію 
та iншi документи, необхiднi для здiйснення митного оформ-
лення.

Посадовою особою митного органу оформлення, яка має до-
пуск до роботи з iнформацiєю з обмеженням доступу, на зворот-
ному боцi оригiналу дозвiльного документа Держекспорткон-
тролю зазначаються дата митного оформлення, номер митної 
декларації, найменування та кiлькiсть товарiв, зазначених 
у графi 31 МД.

З урахуванням положень пункту 7 роздiлу XXI «Прикiнцевi 
та перехiднi положення» Митного кодексу України до 01 сiчня 
2017 року у разi вiдсутностi електронної копiї дозвiльного доку-
мента Держекспорткон тролю у Єдиній автоматизованій інфор-
маційній системі (ЄАIС) надання до митного органу оформ-
лення оригiналу дозвiльного документа Держекспорткон тролю 
є обов’язковим.

Станом на січень 2016 року не завершено вирішення 
юридичних та технічних питань щодо механізму передачі 
Держекспорткон тролем до ДФС електронних копій дозвільних 
документів, до митниць оформлення при здійсненні митного 
кон тролю та митного оформлення.

Глава 2.11
КОН ТРОЛЬ ЗА КІНЦЕВИМ  
ВИКОРИСТАННЯМ ТОВАРІВ

Товари, які охоплюються державною системою експортного 
кон тролю, є чутливими товарами підвищеного ризику у зв’яз-
ку з можливістю переключення їх у діяльність пов’язану зі 
створенням зброї масового знищення (далі —  ЗМЗ), засобів її 
доставки, а також з можливістю використання таких товарів 
у терористичних та інших протиправних цілях.
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У зв’язку з цим кінцеве використання таких товарів після 
їхнього експорту та імпорту повинно кон тролюватися на від-
повідність цілям використання, що були заявлені під час укла-
дання зовнішньоекономічного договору (контракту) на екс-
порт та імпорт товарів, а також цілям, визначеним у відповід-
них документах про гарантії (сертифікаті кінцевого споживача, 
міжнародному імпортному сертифікати чи іншому документі).

Щодо документів про гарантії дивись главу 2.4 розділу 
II цього Тому.

Враховуючи, що українські суб’єкти є як експортерами, так 
і імпортерами товарів, державний кон троль за виконанням га-
рантій та зобов’язань щодо використання у заявлених цілях то-
варів, міжнародні передачі яких підлягають державному екс-
портному кон тролю, здійснюється в двох напрямках:

•	 у разі імпорту —  кон тролю підлягає факт здійснення ім-
порту та кінцеве використання в заявлених цілях імпор-
тованих українськими суб’єктами товарів в Україну;

•	 у разі експорту —  кон тролю підлягає факт здійснен-
ня експорту та кінцеве використання в заявлених цілях  
імпортованих іноземними суб’єктами господарської та 
іншої діяльності товарів у державі кінцевого споживача.

Чинним законодавством передбачено, що до початку ви-
конання експорту та імпорту товарів, міжнародні передачі 
яких підлягають державному експортному кон тролю, укра-
їнський експортер або імпортер зобов’язаний надати до 
Державної служби експортного кон тролю України (далі —  
Держекспорткон троль) повну та достовірну інформацію про 
відоме йому кінцеве використання товарів, експорт та імпорт 
яких планується здійснити, а також оригінали документів про 
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гарантії, які підтверджують використання товарів виключно 
в заявлених цілях.

Поняття «заявлена ціль» означає напрям використання то-
вару згідно з його призначенням, про який офіційно повідом-
лено іноземного чи українського експортера відповідно суб’єк-
том зовнішньоекономічної діяльності України або іноземним 
суб’єктом господарської та іншої діяльності.

Інформація про заплановане кінцеве використання товарів, 
міжнародні передачі яких підлягають державному експортно-
му кон тролю, міститься у зовнішньоекономічному договорі 
(контракті) та пов’язаних з ним документах, а також у доку-
ментах про гарантії, надання яких до Держекспорткон тролю 
передбачено частиною першою статті 19 Закону України «Про 
державний кон троль за міжнародними передачами товарів вій-
ськового призначення та подвійного використання» (далі —  За-
кон), а також Порядком здійснення державного кон тролю за 
міжнародними передачами товарів військового призначення 
(пункти 14 та 22), затвердженим постановою Кабінету Міні-
стрів України від 20.11.2003 № 1807, і Порядком здійснення 
державного кон тролю за міжнародними передачами товарів 
подвійного використання (пункти 15 та 25), затвердженим по-
становою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

Законодавчі норми державного кон тролю за кінцевим ви-
користанням товарів, міжнародні передачі яких підлягають 
державному експортному кон тролю, встановлені у статтях 19 
та 22 вищезазначеного Закону, а процедури такого кон тролю 
визначені у Положенні про порядок надання гарантій та здійс-
нення державного кон тролю за виконанням зобов’язань щодо 
використання у заявлених цілях товарів, які підлягають дер-
жавному експортному кон тролю (далі —  Положення про по-
рядок надання гарантій), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.05.1999 № 920 (із змінами).
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Враховуючи, що українські суб’єкти є як експортерами, так 
і імпортерами товарів, то слід звернути увагу на такі процедури, 
що стосуються кон тролю за кінцевим використанням товарів:

1) здійснення державного кон тролю за виконанням кінце-
вими споживачами в Україні зобов’язань за гарантіями 
щодо використання імпортованих товарів у заявлених ці-
лях;

2) організація перевірок в України за участю представників 
іноземних експортерів використання українськими кін-
цевими споживачами товарів, які були імпортовані з на-
данням державних гарантій щодо їх використання у заяв-
лених цілях;

3) проведення суб’єктами господарювання перевірок дос-
тавки та кінцевого використання товарів, які були екс-
портовані з України;

4) перевірки використання іноземними кінцевими спожива-
чами товарів, які були імпортовані ними з України з на-
данням державних гарантій щодо використання цих това-
рів у заявлених цілях.

2.11.1. Державний кон троль за виконанням кінцевими 
споживачами в Україні зобов’язань за гарантіями 
щодо використання імпортованих товарів  
у заявлених цілях

Відповідно до чинного законодавства державний кон троль 
за виконанням кінцевими споживачами в Україні зобов’язань 
за гарантіями щодо використання імпортованих товарів у заяв-
лених цілях здійснюється:

1) на підставі аналізу звітів суб’єктів господарювання —  
кінцевих споживачів про фактичне використання товарів.

Відповідно до вимог законодавства в галузі державного 
експортного кон тролю суб’єкти здійснення міжнародних пере-
дач товарів, яким були надані дозволи на імпорт товарів або 
міжнародні імпортні сертифікати (далі —  МІС) подають до 
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Держекспорткон тролю звіти про використання у заявлених 
цілях товарів, імпортованих в Україну за відповідними дозво-
лами та МІС. У зазначених звітах вказується інформація про 
заявлене кінцеве використання товару та про його фактичне 
кінцеве використання;

Щодо звітності дивись главу 2.12 розділу II цього Тому.

2) шляхом проведення планових вибіркових перевірок фак-
тичного використання товарів за призначенням їх кінцевими 
споживачами.

Такі перевірки можуть здійснюватися уповноваженими 
посадовими особами Держекспорткон тролю або відповід-
ними кон трольними комісіями. У разі потреби здійснення 
міжвідомчої перевірки такою комісією Держекспорткон троль 
формує таку комісію та долучає до її складу представників 
Держекспорткон тролю, Служби безпеки України, Служби 
зовнішньої розвідки України, Державної фіскальної служби 
(представників митних органів) та інших державних органів. 
Держекспорткон троль за погодженням із зазначеними органа-
ми визначає терміни та затверджує план проведення перевірки 
фактичного використання кінцевим споживачем товарів, які 
були імпортовані з наданням державних гарантій щодо їх ви-
користання у заявлених цілях.

Відомості про уповноважених посадових осіб Держекспорт-
кон тролю або про склад кон трольної комісії та терміни пере-
вірки в письмовій формі подаються Держекспорткон тролем 
керівникові суб’єкту господарювання, який є споживачем то-
варів, щодо яких здійснюється перевірка. Цілком природно, 
що зазначена перевірка здійснюється за місцем встановлення 
(використання) імпортованих товарів. Під час такої перевір-
ки керівник суб’єкта господарювання —  кінцевого споживача  
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зобов’язаний надати уповноваженим посадовим особам 
Держекспорткон тролю або відповідній кон трольній комісії не-
обхідні документи та сприяти їх роботі.

Відшкодування витрат на проведення перевірки здійснюєть-
ся в установленому порядку за рахунок і в межах статті держав-
ного бюджету, з якої фінансується діяльність Держекспорткон-
тролю або інших державних органів, а фінансування за рахунок 
суб’єкта господарювання (який перевіряється) може здійсню-
ватися лише у разі, коли про це зазначено у зовнішньоеконо-
мічному договорі (контракті).

2.11.2. Організація перевірок в Україні за участю  
представників іноземних експортерів використання 
українськими кінцевими споживачами товарів, які 
були імпортовані з наданням державних гарантій 
щодо їх використання у заявлених цілях

Законом (частина п’ята статті 19) передбачена можливість 
перевірки за участю представників іноземних експортерів та/
або компетентних державних органів держави —  експортера 
фактичного використання кінцевими споживачами в Україні 
товарів, які були імпортовані з наданням державних гарантій 
щодо їх використання у заявлених цілях (наданням МІС або ін-
шого документа з державними гарантіями чи зобов’язаннями).

Така перевірка є «специфічним» видом перевірок, який 
пов’язаний із виконанням низки додаткових процедур щодо 
участі іноземців у таких заходах. Тому зазначені перевірки 
можуть здійснюватися тільки у випадках, передбачених зов-
нішньоекономічними договорами (контрактами), або коли це 
обумовлено міжнародними договорами, учасниками яких є 
держава іноземного експортера та Україна. Здійснення таких 
перевірок у відповідних випадках повинно враховувати норми 
законодавства України про державну таємницю.
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Зверніть 
увагу!

Укладення суб’єктами господарювання України 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що 
передбачають здійснення іноземним партнером пе-
ревірок кінцевого використання товарів у заявлених 
цілях, можливе лише на підставі позитивного вис-
новку Держекспорткон тролю, за умови попередньо-
го узгодження цього питання суб’єктом господа-
рювання з міністерством або іншим центральним 
органом виконавчої влади, до сфери управління якого 
він належить (пункт 10 Положення про порядок на-
дання гарантій).

У разі наміру проведення таких перевірок з боку іноземно-
го партнера та виконання зазначених вище умов про перевірки 
у зовнішньоекономічних договорах (контрактах) або міжнарод-
них договорах, повідомлення про це повинно бути подано іно-
земним партнером у встановленому порядку дипломатичними 
каналами. Після отримання такого повідомлення Міністерство 
закордонних справ України подає його до Держекспорткон-
тролю та іншого державного органу, до сфери управління якого 
належить суб’єкт господарювання —  імпортер.

Перевірка здійснюється за участю представників іноземних 
експортерів та/або компетентних державних органів держави 
експортера за процедурами, зазначеними вище у підпункті 2 
пункту 2.11.1 цієї глави.

2.11.3. Проведення суб’єктами господарювання перевірок 
доставки та кінцевого використання товарів, які 
були експортовані з України

Відповідно до Закону (частина друга статті 19) український 
суб’єкт господарювання, який здійснив експорт товарів, міжна-
родні передачі яких підлягають державному експортному кон-
тролю, повинен вживати заходів для:

•	 проведення перевірки доставки експортованих товарів;
•	 проведення перевірки кінцевого використання таких  

товарів.
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Про результати таких перевірок суб’єкт здійснення міжна-
родних передач товарів повинен інформувати Держекспорткон-
троль.

Експортер також повинен сприяти уповноваженим держав-
ним органам України у проведенні ними таких перевірок, а та-
кож у разі потреби залучати ці органи до участі у зазначених 
заходах.

Зверніть 
увагу!

У разі отримання будь-якої інформації про пору-
шення умов доставки товарів до кінцевого спожива-
ча або використання цих товарів усупереч заявленим 
цілям або іншим споживачем суб’єкт зобов’язаний 
негайно повідомити про це Держекспорткон троль 
і Службу безпеки України (пункт 32 Положення про 
порядок надання гарантій).

Згідно з пунктом 33 Положення про порядок надання гаран-
тій кон троль за доставкою експортованих товарів до кінцевого 
споживача може здійснюватися експортером шляхом:

1) отримання від іноземного суб’єкта господарської діяльно-
сті сертифіката підтвердження доставки або іншого документа, 
оформленого або підтвердженого уповноваженим на це орга-
ном країни призначення, який містить відповідні підтверджен-
ня про доставку товарів на територію країни призначення та їх 
одержання кінцевим споживачем;

2) супроводження товарів представником (представниками) 
експортера під час їх транспортування.

1. В залежності від класу товарів, міжнародні передачі яких 
підлягають державному експортному кон тролю, існують різні 
вимоги щодо необхідності подання до Держекспорткон тролю 
документу про підтвердження доставки товарів.

Існує вимога щодо обов’язкової необхідності подання доку-
менту про підтвердження доставки ТВП (пункт 35 Положен-
ня про порядок надання гарантій), але у той же час документ 
про підтвердження доставки ТПВ подається експортером до 
Держекспорткон тролю лише в окремих випадках «чутливого» 
експорту. Необхідність надання таких документів визначається 
Держекспорткон тролем під час прийняття рішення про надання 
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висновку щодо можливості проведення переговорів, пов’яза-
них з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів) про експорт ТПВ (у разі, коли існує ембарго на поставки 
таких товарів), або рішення про надання відповідного дозволу 
на експорт таких товарів. Про таке рішення Держекспорткон-
троль письмово повідомляє експортера.

Документ про підтвердження доставки товарів повинен бути 
поданий експортером до Держекспорткон тролю у 45-денний 
термін після здійснення експорту. Цей термін може бути про-
довжений Держекспорткон тролем у разі подання експортером 
звернення з обґрунтуванням причин затримки надання такого 
документа і пропозицією щодо встановлення нового терміну 
надання цього документа (пункт 40 Положення про порядок 
надання гарантій).

Зверніть 
увагу!

Документи про підтвердження доставки това-
рів не подаються до Держекспорткон тролю у разі 
здійснення міжнародних передач на виконання суб’єк-
тами господарювання робіт, пов’язаних з виконан-
ням міжнародних договорів про військово-технічне 
співробітництво, виробничу або науково-технічну 
кооперацію (абзац третій пункту 35 Положення про 
порядок надання гарантій).

2. Кон троль за доставкою експортованих товарів до кінце-
вого споживача шляхом супроводження товарів представни-
ком (представниками) експортера під час їх транспортування 
здійснюється в окремих випадках залежно від категорії това-
рів, країни призначення, кінцевого споживача тощо за рішен-
ням Держекспорткон тролю.

Зверніть 
увагу!

Особи, уповноважені експортером супроводжу-
вати товари, мають бути штатними працівниками 
експортера (абзац четвертий пункту 33 Положення 
про порядок надання гарантій).

Про рішення щодо необхідності здійснення кон тролю 
за доставкою товарів шляхом супроводження під час їх 
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транспортування Держекспорткон троль повідомляє суб’єкта 
господарювання під час прийняття рішення про надання вис-
новку щодо можливості проведення переговорів, пов’язаних 
з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 
про експорт товарів, або рішення про надання дозволу на екс-
порт товарів.

У разі коли за рішенням Держекспорткон тролю експортер по-
винен забезпечити супроводження товарів під час їх транспор-
тування керуючись відповідним рішенням Держекспорткон-
тролю, дозвіл на право експорту товарів може бути наданий 
такому експортеру лише після отримання від нього документа, 
в якому цей експортер бере на себе зобов’язання про забезпе-
чення супроводження товарів.

У разі потреби на письмове прохання експортера до супро-
водження товарів та здійснення кон тролю за їх доставкою до 
кінцевого споживача можуть залучатися представники Служ-
би безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 
Держекспорткон тролю, Державної фіскальної служби (пред-
ставники митних органів) та інших державних органів. Пов-
новаження представників зазначених органів визначаються 
керівниками цих органів або їх заступниками та підтверджу-
ються відповідними документами.

Зверніть 
увагу!

У разі письмового прохання експортера про за-
лучення представників державних органів до су-
проводження товарів та здійснення кон тролю за їх 
доставкою до кінцевого споживача відшкодування 
витрат, пов’язаних із таким залученням представ-
ників державних органів, а також оформлення не-
обхідних віз та проїзних документів здійснюється 
експортером у встановленому порядку. (абзац тре-
тій пункту 36 Положення про порядок надання га-
рантій).

З метою сприяння експортеру у здійсненні кон тролю за до-
ставкою товарів до кінцевого споживача та/або у здійсненні 
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перевірки їх використання у заявлених цілях можуть бути 
залучені представники закордонних дипломатичних установ 
України у державах —  одержувачах товарів (за згодою керівни-
ків цих установ). Для забезпечення участі представників зазна-
чених установ у здійсненні такого кон тролю чи перевірки екс-
портер повинен завчасно звернутись через Держекспорткон-
троль до Міністерства закордонних справ України з проханням 
про залучення відповідних представників до участі у здійснен-
ні цих заходів. Разом із таким зверненням (заявою) експортер 
повинен подати необхідну інформацію про порядок експорту 
товарів, спосіб їх транспортування, перевізника, місце достав-
ки товарів та їх кінцевого споживача. Держекспорткон троль 
після отримання такої заяви надсилає її разом з одним примір-
ником інформації до Міністерства закордонних справ України 
для прийняття рішення.

У разі коли кон троль за доставкою товарів до кінцевого спо-
живача здійснювався шляхом супроводження транспортуван-
ня, разом з документом про підтвердження доставки товарів 
експортер подає Держекспорткон тролю звіт про здійснення 
такого кон тролю, у якому зазначає:

•	 ініціали і прізвище, посади осіб, які супроводжували то-
вари та здійснювали кон троль за їх доставкою;

•	 номенклатуру, кількість товарів та її відповідність номен-
клатурі, зазначеній в договорі (контракті) та сертифікаті 
кінцевого споживача;

•	 спосіб доставки вантажу, тип та реєстраційний номер 
транспортного засобу, його власника (країна, фірма, осо-
ба), компанію перевізника та замовника перевезення;

•	 заявлений та фактично виконаний маршрут доставки то-
варів із зазначенням проміжних посадок/зупинок і дат їх 
здійснення, часткове розвантаження товарів, експорто-
ваних з України, та хто дав таке розпорядження (особа, 
фірма, країна);

•	 дату і пункт доставки товарів (місто, аеропорт або мор-
ський порт, країна), представників кінцевого споживача 
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та державних органів, які отримали товари і видали до-
кумент про підтвердження доставки товарів;

•	 іншу інформацію, яка підтверджує доставку товарів.
Гарантії іноземного суб’єкта господарської діяльності —  

кінцевого споживача щодо надання експортеру документа про 
підтвердження доставки та/або про можливість здійснення 
експортером перевірок використання у заявлених цілях ім-
портованих цим споживачем товарів, та/або про можливість 
здійснення кон тролю за доставкою товарів до кінцевого спо-
живача шляхом їх супроводження експортером під час тран-
спортування за рекомендацією Держекспорткон тролю повинні 
бути визначені у зовнішньоекономічному договорі (контракті) 
або в іншому документі, в якому є посилання на такий договір 
(контракт).
2.11.4. Перевірка використання іноземними кінцевими 

споживачами товарів, які були імпортовані ними 
з України з наданням державних гарантій щодо їх 
використання у заявлених цілях

Законом (частина шоста статті 19) передбачена можливість 
перевірки державними органами України використання інозем-
ними кінцевими споживачами товарів, імпортованих з України 
з наданням письмових державних гарантій уповноваженими 
на це державними органами іноземної держави щодо їх вико-
ристання у заявлених цілях.

Слід враховувати, що проведення таких перевірок повинно 
відповідати також законодавству держави під юрисдикцією 
якої знаходиться іноземний кінцевий споживач. Проведення та-
ких перевірок на території держав іноземних імпортерів може 
здійснюватися лише у разі, коли здійснення таких перевірок 
передбачено зовнішньоекономічними договорами (контракта-
ми), згідно з якими товари імпортовано з України або у разі, 
коли це обумовлено міжнародними договорами, учасниками 
яких є держава іноземного імпортера та Україна. Підставою 
для проведення таких перевірок є відповідні письмові гарантії 
уповноважених на це державних органів держави іноземного 
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імпортера (кінцевого споживача), надані у зв’язку з імпортом 
ними товарів з України.

Зазначені перевірки проводяться за місцем встановлення 
(використання) імпортованих з України товарів уповноваже-
ними посадовими особами Держекспорткон тролю, посольства 
України у відповідній державі або комісією, до складу якої мо-
жуть входити представники підприємства чи організації, що 
є експортером цих товарів, Міністерства закордонних справ 
України або посольства України у відповідній державі, Служ-
би безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, 
Державної фіскальної служби (представників митних органів) 
та Держекспорткон тролю.

У разі наміру таких перевірок повідомлення про це пода-
ється Держекспорткон тролем через Міністерство закордон-
них справ України до відповідних державних органів держави 
іноземного імпортера. Питання, пов’язані з проведенням пе-
ревірки (узгодження термінів перевірки з іноземним імпорте-
ром, оформлення віз тощо), узгоджуються дипломатичними 
каналами.

Зверніть 
увагу!

Відшкодування витрат державних органів на про-
ведення перевірки здійснюється в установленому по-
рядку за рахунок і в межах статей державного бю-
джету, з яких фінансується діяльність таких орга-
нів. Також передбачена можливість відшкодування 
витрат державних органів на проведення перевірки 
за рахунок підприємства чи організації —  українсько-
го експортера, але таке відшкодування може бути 
здійснено лише за пропозицією експортера у разі, 
коли про таке відшкодування зазначено у зовнішньо-
економічному договорі (контракті) (пункт 30 Поло-
ження про порядок надання гарантій).

У разі, коли за підсумками зазначених перевірок виявлені по-
рушення зобов’язань, узятих на себе іноземними імпортерами 
або кінцевими споживачами, Міністерство закордонних справ  
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України за поданням Держекспорткон тролю дипломатичними 
каналами повідомляє компетентні державні органи держави 
іноземного імпортера про виявлені порушення. Іноземний ім-
портер та/або кінцевий споживач товару, що порушили при-
йняті на себе зобов’язання, заносяться Держекспорткон тролем 
до списку іноземних суб’єктів господарської діяльності, з яки-
ми забороняються або обмежуються ділові стосунки щодо то-
варів, міжнародні передачі яких підлягають державному екс-
портному кон тролю.

Глава 2.12
ПОДАННЯ СУБ’ЄКТАМИ  
ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО  
ДЕРЖЕКСПОРТКОН ТРОЛЮ  
ЗВІТНИХ МАТЕРІАЛІВ

Питання звітності про фактично здійснений експорт чи ім-
порт товарів, міжнародні передачі яких підлягають держав-
ному експортному кон тролю, є одним з базових положень 
державного експортного кон тролю. Зазначене питання має 
особливу важливість не тільки через впровадження міжнарод-
ними організаціями з нерозповсюдження, учасницею яких є 
Україна, порівняльного аналізу звітних відомостей, які нада-
ються як державою-експортером, так і державою-імпортером, 
але перш за все що саме звітність дає можливість кон тролю 
виконання зобов’язань імпортерів щодо використання товарів 
у заявлених цілях.

З метою встановлення державного кон тролю за використан-
ням дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифі-
катів (далі —  МІС) частиною першою статті 22 Закону Укра-
їни «Про державний кон троль за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного використання» 
(далі —  Закон), введено норму про те, що «суб’єкт здійснення 
міжнародних передач товарів, якому надано дозвіл, висновок 
чи міжнародний імпортний сертифікат, подає до централь-
ного органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері державного експортного кон тролю, письмові звіти 
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про підсумки проведення переговорів, зазначених у статті 18 
цього Закону, а також про фактично здійснені експорт та ім-
порт товарів, визначених у цих документах, та про викори-
стання зазначених товарів у заявлених цілях».

Цією нормою Закону встановлені такі види інформації, яка 
надається суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів 
до Державної служби експортного кон тролю України (далі —  
Держекспорткон троль), а саме:

1) про підсумки проведення з іноземними суб’єктами пере-
говорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних дого-
ворів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів військо-
вого призначення, подвійного використання та інших товарів, 
які не внесені до списків товарів, що підлягають державному 
експортному кон тролю та щодо яких відповідно до законодав-
ства застосовується процедура державного експортного кон-
тролю, до іноземних держав, щодо яких виходячи з міжнарод-
них зобов’язань України встановлено ембарго на експорт това-
рів (далі —  переговори).

2) про фактично здійснені експорт та імпорт товарів, міжна-
родні передачі яких підлягають державному експортному кон-
тролю;

3) про використання імпортованих та експортованих то-
варів, міжнародні передачі яких підлягають державному екс-
портному кон тролю, у заявлених цілях.

На цей час форми звітів та строки їх подання визначені на-
казом Держекспорткон тролю від 05.10.2009 № 86 «Про затвер-
дження форми висновку щодо можливості проведення перего-
ворів, форм звітів та встановлення строків звітності», зареєс-
трованим в Мін’юсті України 28.10.2009 за № 994/17010).

Суб’єкт господарювання за неподання або несвоєчасне по-
дання зазначених звітів несе відповідальність згідно із Зако-
ном.

Звіт про підсумки проведення зазначених переговорів нада-
ється у довільній формі на бланку суб’єкта господарювання.

У звіті зазначаються:
1) дата та номер висновку Держекспорткон тролю на право 

проведення переговорів;
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2) дата та місце проведення переговорів;
3) перелік усіх сторін, які брали участь у переговорах;
4) найменування усіх суб’єктів —  учасників міжнародних 

передач товарів;
5) предмет переговорів (найменування товару);
6) номери укладених зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів);
7) умови постачання товарів;
8) інформація про узгодження вимог щодо надання доку-

ментів про гарантії та документів про підтвердження доставки 
товарів залежно від їх категорії;

9) інша інформація, яка має суттєве значення для прийняття 
рішення щодо предмета переговорів, та інформація щодо ви-
конання пункту 8.1 «Додаткові умови» графи 8 «Зміст виснов-
ку» та графи 9 «Особливі умови використання висновку та до-
даткова інформація» відповідного висновку щодо можливості 
проведення переговорів.

Зазначений звіт підписується керівником суб’єкта або його 
заступником і засвідчується печаткою суб’єкта.

Звіт про підсумки проведення переговорів подається суб’єк-
том до Держекспорткон тролю разом із заявою про надання до-
зволу на право здійснення експорту відповідних товарів, між-
народні передачі яких підлягають державному експортному 
кон тролю.

Не пізніше трьох місяців з дати закінчення строку дії вис-
новку на право проведення переговорів суб’єктом подається 
до Держекспорткон тролю документ, який містить інформацію 
про використання (невикористання) такого висновку.

Всі форми звітів подаються суб’єктом до Держекспорткон-
тролю разом із супровідним листом, який оформляється окремо 
за кожним із звітів, не пізніше строків, визначених у відповід-
ній графі дозвільного документа чи у листі, який надається ра-
зом із МІС.

Про зобов’язання суб’єкта здійснення міжнародних пере-
дач товарів подавати до Держекспорткон тролю письмові звіти 
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щодо фактично здійснених імпорту чи експорту товарів йдеть-
ся також перш за все у Пам’ятці щодо дотримання вимог у га-
лузі державного експортного кон тролю, яка наведена у додатку 
до Інструкції про реєстрацію в Держекспорткон тролі суб’єк-
тів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійс-
нення міжнародних передач товарів, затвердженої наказом 
Держекспорткон тролю від 27.04.2009 № 31, зареєстрованим 
в Мін’юсті України 15.07.2009 за № 637/16653. З зазначеною 
Пам’яткою перші посадові особи суб’єктів господарювання 
ознайомлюються під розпис під час оформлення і подання за-
яви про реєстрацію до Держекспорткон тролю.

Конкретні строки подання звітів зазначаються 
Держекспорткон тролем у відповідних графах дозволів та 
висновків, які надаються суб’єктам здійснення міжнародних 
передач товарів.

Для отриманих разових дозволів суб’єктом у звіті подається 
така інформація:

•	 найменування товару;
•	 кількість товару або (наданих/отриманих послуг), у разі 

часткового використання —  зазначається кількість това-
ру, по якому здійснено передачу та залишок товару;

•	 вартість у валюті, зазначеній в дозвільному документі;
•	 дата митного оформлення, номер митної декларації або 

(дата акта про надання/отримання послуг, виконання ро-
біт);

•	 вид транспорту, яким здійснено перевезення (для авіапе-
ревезень —  перевізник), зазначається тільки для експор-
ту;

•	 номер та дата сертифіката підтвердження доставки (у ви-
падках, передбачених законодавством).

Особливої уваги заслуговує звітність суб’єктів здійснення 
міжнародних передач товарів, які отримали відкриті та гене-
ральні дозвільні документи. Разом із звітом про фактично здійс-
нену (частково здійснену) міжнародну передачу товарів за ге-
неральними та відкритими дозволами суб’єкт подає засвідчені 
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у встановленому порядку копії укладених ним зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів). Крім кількісних показників 
щодо здійснених міжнародних передач, до відповідного звіту 
повинні бути додані оригінали гарантійних документів або зо-
бов’язань, на підставі яких була здійснена конкретна міжна-
родна передача, тому для звітів відносно генеральних дозвіль-
них документів передбачено надання такої інформації:

•	 найменування товару;
•	 номер та дата зовнішньоекономічного договору (контра к - 

ту) та дата та вихідний номер листа, яким надіслано до 
Держекспорткон тролю договір (контракт);

•	 кількість фактично відвантаженого (отриманого) товару 
або наданих (отриманих) послуг;

•	 вартість у валюті зовнішньоекономічного договору 
(контракту);

•	 дата митного оформлення, номер митної декларації або 
(дата акта про надання/отримання послуг, виконання ро-
біт);

•	 вид транспорту, яким здійснено перевезення (для авіапе-
ревезень —  перевізник), зазначається тільки для експор-
ту;

•	 номер та дата сертифіката кінцевого споживача (далі —  
СКС), дата та вихідний номер листа, яким надіслано до 
Держекспорткон тролю оригінал СКС;

Саме із зазначених вище чинників для відкритих дозвільних 
документів у звітах передбачено надання такої інформації:

•	 найменування товару;
•	 номер та дата зовнішньоекономічного договору (контра к- 

ту) та дата та вихідний номер листа, яким надіслано до 
Держекспорткон тролю договір (контракт);

•	 кількість фактично відвантаженого (отриманого) товару 
або наданих (отриманих) послуг;

•	 вартість у валюті зовнішньоекономічного договору 
(контракту);
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•	 дата митного оформлення, номер митної декларації або 
(дата акта про надання/отримання послуг, виконання  
робіт);

•	 вид транспорту, яким здійснено перевезення (для авіапе-
ревезень —  перевізник), зазначається тільки для експорту;

•	 кінцевий споживач;
•	 номер та дата СКС, дата та вихідний номер листа, яким 

надіслано до Держекспорткон тролю оригінал СКС.
Особливої уваги також потребує звітність суб’єктів у випад-

ках здійснення міжнародних передач товарів, щодо яких Украї-
ною, як учасницею міжнародних організацій, угод, домовлено-
стей та режимів експортного кон тролю, прийняті зобов’язання 
про здійснення відповідного обміну інформацією про здійсне-
ні міжнародні передачі товарів. Такі звіти подаються у строки:

•	 до 20 січня (за друге півріччя попереднього року) та до 
20 липня (за перше півріччя поточного року) —  для ка-
тегорії товарів, звітність про міжнародну передачу яких 
передбачена до Реєстру звичайних озброєнь ООН, у рам-
ках Форуму із співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ, 
міжнародного режиму експортного кон тролю Вассенаар-
ська домовленість та до Організації по забороні хімічної 
зброї згідно з Конвенцією про заборону розробки, вироб-
ництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про 
її знищення;

•	 щокварталу не пізніше ніж до 5 числа місяця, що настає 
за звітним періодом, —  для категорії товарів, звітність 
про міжнародну передачу яких передбачена Додатковим 
протоколом до Угоди між Україною та Міжнародним 
агентством з атомної енергії про застосування гарантій 
у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної 
зброї.

Звіти подаються щокварталу або за кожні півроку, які вклю-
чають термін дії дозволу.

Остаточний звіт подається суб’єктами не пізніше трьох мі-
сяців з дати закінчення строку дії дозволу.
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Глава 2.13
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЗА 
ПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО 
ЕКСПОРТНОГО КОН ТРОЛЮ

2.13.1. Загальний підхід до правозастосування  
в галузі державного експортного кон тролю

Експортний кон троль розповсюджується на вкрай «чут-
ливу» сферу діяльності —  міжнародні передачі товарів, тех-
нологій, науково —  технічної інформації і послуг, що можуть 
бути використані у створенні зброї масового знищення та за-
собів її доставки, а також товарів військового призначення, 
які за своєю природою призначені для ведення бойових дій, 
тобто є вкрай «чутливими» стосовно загроз миру та безпеці.

Саме виходячи з того, що несанкціоновані або здійснен-
ні з певними порушеннями міжнародні передачі зазначених 
вище товарів, технологій, науково —  технічної інформації 
і послуг створюють реальну загрозу міжнародній стабіль-
ності, миру та безпеці, ступінь відповідальності суб’єктів за 
порушення законодавства у галузі державного експортного 
кон тролю є надзвичайно високою. Такі порушення карають-
ся величезними штрафами, що накладаються на юридичних 
осіб, а також кримінальною та адміністративною відпові-
дальністю фізичних осіб. Це означає великий ступінь ризи-
ку як для підприємств, що здійснюють міжнародні передачі 
товарів, що підлягають державному експортному кон тролю, 
так і для персоналу таких підприємств, тому що саме вони 
несуть відповідальність за такі порушення. Так,

- за незаконне здійснення міжнародних передач товарів, 
що підлягають експортному кон тролю, на підприєм-
ство може бути накладено штраф у розмірі 100 відсо-
тків вартості цих товарів;

- у разі завдання шкоди національним інтересам Украї-
ни —  до 150 відсотків вартості товару, які були об’єк-
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том відповідної міжнародної передачі, а до конкретних 
фізичних осіб персоналу підприємства та причетних 
до порушень інших фізичних осіб можуть бути засто-
совані заходи кримінального та адміністративного по-
карання.

Такі заходи, якщо порушення кваліфіковано як злочин, 
можуть включати штраф від ста до двохсот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або обмеження волі від 3 до 
5 років, а у деяких випадках і від 7 до 12 років, а у випадках, 
коли порушення кваліфіковані як адміністративні —  тягне 
за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти 
до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
і на посадових осіб від двадцяти до п’ятдесяти неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян.

Загальним порядком правозастосування у галузі держав-
ного експортного кон тролю передбачено, що з метою запобі-
гання правопорушенням у цій галузі Держекспорткон троль, 
а також інші державні органи у межах своїх повноважень, 
визначених законодавством, мають право проводити розслі-
дування, пов’язані з порушеннями законодавства у галузі 
державного експортного кон тролю, в тому числі здійснюва-
ти перевірки доставки до кінцевих споживачів товарів, від-
повідності їх фактичного використання заявленим цілям та 
відповідності законодавству документації, на підставі якої 
здійснено міжнародну передачу товарів. У разі виявлення 
порушень законодавства у галузі державного експортного 
кон тролю, зазначені центральні органи виконавчої влади 
інформують про це Держекспорткон троль. За наявності до-
статньої інформації про намір вчинення або вчинення вста-
новленими чи невстановленими особами злочинів, предме-
том яких є товари, що підлягають державному експортному 
кон тролю, Держекспорткон троль інформує про це відповід-
ні органи дізнання та досудового слідства.
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2.13.2. Порушення юридичними особами та фізичними 
особами —  підприємцями законодавства в галузі 
державного експортного кон тролю

Виходячи з загального визначення в теорії права поняття 
правопорушень, правопорушенням в галузі державного екс-
портного кон тролю є протиправне, винне діяння діяльності 
(дія чи бездіяльність), що посягає на встановлений законо-
давством порядок проведення діяльності, пов’язаної з між-
народними передачами товарів військового призначення та 
подвійного використання, і яке тягне за собою юридичну 
відповідальність. Це правопорушення носить конкретний 
характер і вчиняється конкретним індивідуальним (фізич-
ною особою) або колективним суб’єктом (юридичною осо-
бою) у певний час, у певному місці, характеризується кон-
кретно визначеними ознаками. До ознак правопорушення 
відносяться:

•	 суспільна небезпечність діяння (дії або бездіяльності);
•	 протиправність діяння;
•	 винність особи, що вчинила суспільно небезпечне ді-

яння;
•	 деліктоспроможність суб’єкта, що вчинив правопору-

шення;
•	 юридична відповідальність за порушення норм права.

Практична порада
•	 Формальна правильність процедури не гарантує 

безпеку від законного переслідування, якщо така 
процедура здійснення з «відхиленням».
Наприклад, замовлення, отримане від «непроблемної» 
третьої країни, а експортер проінформований про те, 
що кінцевим споживачем товарів буде зазначена «про-
блемна» країна.
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•	 Попередження щодо передбачуваних власних екс-
пертних знань.
Положеннями законодавства у галузі державного екс-
портного кон тролю передбачається, що експортер пов-
ністю обізнаний про правила, а також виконує законні 
«попередження» Держекспорткон тролю. Нехтування 
компанією рішеннями Держекспорткон тролю вважа-
ється вчиненим правопорушенням. Рішення може бути 
оскаржено у судовому порядку в адміністративному 
суді.

•	 Зобов’язання щодо дослідження експортних замов-
лень: помилки та недостатність знань взагалі не бе-
руться до уваги, коли дію вже вчинено. Проведення 
досліджень експортних замовлень є обов’язком екс-
портера. Професійно діючі експортери дотримуються 
принципу самоосвіти та підвищення обізнаності від-
повідно до нормативних положень, що застосовуються 
у галузі їх комерційної діяльності —  наприклад, знання 
останньої редакції експортного списку та відповідних 
процедур експорту.

Законом України «Про державний кон троль за міжнарод-
ними передачами товарів військового призначення та по-
двійного використання» (далі —  Закон) до порушень вимог 
законодавства в галузі державного експортного кон тролю 
віднесено такі порушення:

•	 проведення діяльності, пов’язаної з міжнародними пе-
редачами товарів, що підлягають державному експорт-
ному кон тролю, без отримання в установленому по-
рядку дозволів, висновків чи документів про гарантії;

•	 здійснення міжнародних передач товарів, що підляга-
ють державному експортному кон тролю, на підставі 
дозволів, висновків чи документів про гарантії, отри-
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маних шляхом подання підроблених документів або 
документів, що містять недостовірні відомості;

•	 укладання зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів) стосовно міжнародних передач будь-яких товарів 
або участь у їх виконанні в будь-який інший спосіб, 
ніж передбачений цим Законом, якщо суб’єкту го-
сподарювання стало відомо, що такі товари можуть 
бути використані іноземною державою або іноземним 
суб’єктом господарської діяльності з метою створення 
зброї масового знищення чи засобів її доставки;

•	 здійснення міжнародної передачі товару, незважаючи 
на те, що суб’єкту господарювання стало відомо, що 
товар буде використано в інших цілях або іншим кінце-
вим споживачем, ніж це було визначено в зовнішньо-
економічному договорі (контракті) чи пов’язаних з ним 
документах, на підставі яких було отримано дозвіл, 
вис новок або міжнародний імпортний сертифікат;

•	 навмисне приховання відомостей, які мають значення 
для вирішення питання про надання дозволу, висновку 
чи міжнародного імпортного сертифіката;

•	 здійснення міжнародних передач товарів, що підляга-
ють державному експортному кон тролю, з порушен-
нями умов, визначених у дозволах, висновках чи між-
народних імпортних сертифікатах, у тому числі після 
внесення без погодження із центральним органом ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі державного експортного кон тролю, змін до зовніш-
ньоекономічного договору (контракту), що стосуються 
найменувань та реквізитів експортерів, імпортерів, по-
середників та кінцевих споживачів, а також наймену-
вань товарів, зобов’язань про їх кінцеве використання 
та надання відповідних документів про гарантії;
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•	 проведення переговорів, пов’язаних з укладенням 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосов-
но здійснення експорту товарів, на поставки яких до 
відповідної іноземної держави встановлено часткове 
ембарго, виходячи з міжнародних зобов’язань Украї-
ни, без отримання відповідного позитивного виснов-
ку центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державного експортного 
кон тролю;

•	 неподання або несвоєчасне подання до центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику в сфері державного експортного кон тролю, звітів 
та відповідних документів про підсумки проведення 
переговорів, зазначених у абзаці сьомому статті 24 За-
кону, а також про фактично здійснені експорт та імпорт 
товарів на підставі отриманих дозволів, висновків чи 
міжнародних імпортних сертифікатів, а також про ви-
користання цих товарів у заявлених цілях;

•	 створення перешкод для виконання службових обов’яз-
ків посадовими особами центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику в сфері 
державного експортного кон тролю, та інших держав-
них органів, що здійснюють державний експортний 
кон троль під час виконання ними своїх службових зо-
бов’язань або невиконання законних вимог цих осіб;

•	 безпідставна відмова в наданні інформації та докумен-
тів, які вимагаються центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику в сфері держав-
ного експортного кон тролю, або іншим державним 
органом, що здійснюють державний експортний кон-
троль у межах своїх повноважень, їх навмисне викрив-
лення або приховування;
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•	 навмисне знищення документів, пов’язаних з укладан-
ням та виконанням зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) стосовно здійснення міжнародних пере-
дач товарів, на підставі яких були отримані дозволи, 
висновки чи міжнародні імпортні сертифікати, до за-
кінчення встановленого законом строку їх зберігання.

За порушення вимог законодавства у галузі державного 
експортного кон тролю винні в таких порушеннях фізичні 
особи можуть бути притягнуті до кримінальної та адміні-
стративної відповідальності, а до юридичних осіб можуть 
бути застосовані передбачені законодавством штрафи та 
санкції. У разі виявлення зазначених вище порушень за-
конодавства у галузі державного експортного кон тролю, 
Держекспорткон троль має право накладати на суб’єктів —  
юридичних осіб, залежно від скоєного порушення, штрафи 
у розмірах від 100 до 1000 неоподаткованих мінімумів дохо-
дів громадян або в розмірах від 100 до 150 відсотків вартості 
товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі.

Введення законом таких жорстких штрафів на практи-
ці створює умови щодо виключення навмисних порушень 
з боку суб’єкта господарювання завдяки тому, що зазначе-
ні штрафи значно перевищують можливий прибуток цих 
суб’єктів від експорту товарів. Тобто здійснення суб’єктом 
будь-якої міжнародної передачі товарів з порушенням зако-
ну є економічно невигідним суб’єкту. Таким чином, створе-
но умови щодо економічної зацікавленості суб’єктів —  юри-
дичних осіб у безумовному виконанні законодавства в галу-
зі державного експортного кон тролю.

Крім накладання зазначених штрафів законодавством 
передбачено право Держекспорткон тролю скасовувати або 
зупиняти дію відповідно дозволу, висновку чи міжнародно-
го імпортного сертифіката, який він надав такому суб’єкту, 
або скасовувати його реєстрацію в цьому органі як суб’єкта 
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здійснення міжнародних передач товарів, що автоматич-
но тягне за собою зупинення або скасування усіх наданих 
суб’єкту дозвільних документів та документів про гарантію, 
або скасування наданих йому відповідних повноважень. 
У випадках, коли правопорушення у галузі державного екс-
портного кон тролю вчинені суб’єктом, якому Кабінетом 
Міністрів України надані повноваження на право здійснен-
ня експорту, імпорту товарів військового призначення або 
товарів, які містять відомості, що становлять державну та-
ємницю, або у разі, коли внаслідок таких правопорушень 
завдано значної шкоди політичним або економічним інтере-
сам держави, національній безпеці або обороні держави, 
Кабінет Міністрів України за поданням Держекспорткон-
тролю може скасувати раніше надані такій особі зазначені 
повноваження.

Слід особливо підкреслити, що відповідно до законо-
давства держава не несе перед суб’єктом —  юридичною 
особою відповідальності за збитки, яких цей суб’єкт може 
зазнати внаслідок скасування або зупинення дії дозволу, 
висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, а та-
кож скасування повноважень на право здійснення експор-
ту, імпорту товарів військового призначення або товарів, 
які містять відомості, що становлять державну таємницю, 
якщо така особа вчинила порушення законодавства у галу-
зі державного експортного кон тролю, або у разі, коли такі 
дії випливають із необхідності забезпечення захисту націо-
нальних інтересів чи дотримання міжнародних зобов’язань 
України щодо нерозповсюдження зброї масового знищен-
ня, засобів її доставки та обмеження передач звичайних 
видів озброєння.

Незважаючи на право Держекспорткон тролю відповідно 
до законодавства застосовувати до суб’єктів зазначені вище 
санкції, на практиці така норма використовується достатньо 
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рідко. Це обумовлено тим, що сама вірогідність застосуван-
ня санкцій є для суб’єкта важливим фактором, який стри-
мує його від скоєння порушень. Така поведінка суб’єкта 
обумовлена тим, що він як «далекоглядний» підприємець 
не має бажання зупиняти свій «бізнес» через застосування 
санкцій, а навпаки бажає стабільно працювати і отримувати 
прибуток.

У разі, коли відповідний суб’єкт —  український імпортер 
або кінцевий споживач вчинили зазначені вище порушення 
у галузі державного експортного кон тролю, вони заносяться 
Держекспорткон тролем до списку порушників правил екс-
портного кон тролю. Аналогічні заходи здійснюються також 
і відносно іноземних імпортерів або кінцевих споживачів, 
що порушили прийняті на себе зобов’язання, які визначені 
у зовнішньоекономічному договорі (контракті) або у нада-
них цими особами документах про гарантії чи інших до-
кументах. Крім того, за поданням Держекспорткон тролю 
Міністерство закордонних справ України дипломатичними 
каналами повідомляє компетентні державні органи держави 
іноземного суб’єкта про виявлені порушення.

Внесення суб’єктів до списку порушників не обмежує 
права такого суб’єкта, але в той же час суттєво ускладнює 
отримання таким суб’єктом дозвільних документів, врахо-
вуючи те, що відносно таких суб’єктів, як правило, викону-
ються усі передбачені законом процедури перевірок, міжві-
домчих узгоджень та з’ясування обставин поставок із від-
повідними державними органами держав —  імпортерів та 
кінцевих споживачів.

Фізичні особи, які порушують законодавство в галузі 
державного експортного кон тролю, несуть адміністративну, 
кримінальну та цивільно-правову відповідальність, вста-
новлену відповідними законодавчими актами.
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2.13.3. Адміністративна відповідальність громадян та 
посадових осіб за порушення законодавства в 
галузі державного експортного кон тролю

Кодексом України про адміністративні правопорушення 
передбачена зазначена нижче адміністративна відповідаль-
ність фізичних осіб за порушення законодавства в галузі 
державного експортного кон тролю.

Статтею 18817 Кодексу передбачено таку адміністратив-
ну відповідальність:

- невиконання законних вимог посадових осіб спеціаль-
но уповноваженого органу виконавчої влади з питань дер-
жавного експортного кон тролю щодо усунення порушень 
законодавства в галузі державного експортного кон тролю 
або створення перешкод для виконання покладених на них 
обов’язків

- тягне за собою накладення штрафу на громадян від 15 
до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 
посадових осіб —  від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Крім того Статтею 2124 Кодексу передбачено, що до ад-
міністративних порушень віднесено такі порушення в галу-
зі державного експортного кон тролю:

1) проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійс-
нення експорту товарів військового призначення, а також то-
варів подвійного використання, на поставки яких до відпо-
відної іноземної держави встановлено часткове ембарго, без 
отримання відповідного позитивного висновку центрально-
го органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 
в сфері державного експортного кон тролю;

2) неподання або несвоєчасне подання центральному орга-
ну виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері 
державного експортного кон тролю відповідних документів 
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про підсумки проведення переговорів, зазначених у пункті 1 
цієї статті, а також про фактично здійснені міжнародні пере-
дачі товарів військового призначення та подвійного викори-
стання на підставі отриманих дозволів чи висновків, а також 
для використання цих товарів в заявлених цілях;

3) навмисне знищення документів, пов’язаних з укла-
данням чи виконанням зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) стосовно здійснення міжнародних передач то-
варів військового призначення та подвійного використання, 
на підставі яких були отримані дозволи, висновки чи міжна-
родні імпортні сертифікати, до закінчення строку їх збері-
гання, передбаченого законом, — тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від 15 до 20 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян і на посадових осіб —  від 20 до 50 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2.13.3.1. Загальні питання адміністративного  

правозастосування в галузі державного  
експортного кон тролю

Слід зазначити, що стягнення за адміністративні право-
порушення у галузі державного експортного кон тролю на-
кладаються виключно в межах, що передбачені Кодексом 
України про адміністративні правопорушення. Іншими зако-
нами України стягнення за адміністративні правопорушення 
у галузі державного експортного кон тролю не передбачені.

Адміністративне стягнення у галузі державного експорт-
ного кон тролю є мірою відповідальності і застосовуєть-
ся з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення, в дусі додержання законодавства України 
у галузі державного експортного кон тролю, а також запобі-
гання вчиненню нових правопорушень як самим правопо-
рушником, так і іншими особами.

З метою запобігання адміністративним правопору-
шенням у галузі державного експортного кон тролю, 
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Держекспорткон троль та інші державні органи розробляють 
і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністра-
тивним правопорушенням, виявлення й усунення причин та 
умов, які сприяють їх вчиненню.

Дотримання вимог закону при застосуванні заходів впли-
ву за адміністративні правопорушення забезпечується сис-
тематичним кон тролем з боку вищих органів і посадових 
осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими 
встановленими законом способами.

Адміністративним правопорушенням у галузі державно-
го експортного кон тролю визнається протиправна, винна 
(умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає 
на встановлений порядок державного управління у цій га-
лузі і за яку Кодексом України про адміністративні право-
порушення передбачено адміністративну відповідальність. 
Наприклад, правопорушення, передбачене частиною тре-
тьою статті 2124 Кодексу можливо віднести до «навмисно-
го», тобто вчиненого умисно, у випадку, коли особа, яка його 
вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи 
бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх 
або свідомо допускала настання цих наслідків. В той же час 
правопорушення, передбачені частиною першою та другою 
статті 2124 Кодексу можливо віднести до «вчинених з необе-
режності», у випадках, коли особа, яка вчинила таке пору-
шення, передбачала можливість настання шкідливих наслід-
ків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала 
на їх відвернення або не передбачала можливості настання 
таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.

Зазначеними вище статтями 18717 та 2124 Кодексу пе-
редбачена різна ступінь відповідальності громадян та по-
садових осіб за адміністративні правопорушення у галузі 
державного експортного кон тролю. Це пов’язано з тим, що 
посадові особи за характером своєї діяльності зобов’язані 
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дотримуватися встановлених у експортному кон тролі пра-
вил, забезпечення виконання яких входить до їх службових 
обов’язків, тому адміністративні стягнення відносно цих 
осіб є більш «суворими», ніж стягнення відносно громадян.

У загальному вигляді Кодекс передбачає можливість за-
стосовувати різні види адміністративних стягнень (попере-
дження, штраф, вилучення предметів, позбавлення відпо-
відних прав тощо), проте у галузі державного експортного 
кон тролю передбачено лише стягнення у вигляді штрафу. 
Штраф є грошовим стягненням, що накладається на грома-
дян і посадових осіб за зазначені адміністративні правопо-
рушення у випадках і розмірі, встановлених Кодексом. При 
накладенні штрафу враховуються характер вчиненого право-
порушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий 
стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідаль-
ність. Під обставинами, що пом’якшують відповідальність 
за адміністративне правопорушення, можуть бути визнано 
щире розкаяння винного, добровільне відшкодування ним 
збитків або усунення заподіяної шкоди тощо.

Кодексом передбачено, що посадова особа, яка вирішує 
справу про адміністративне правопорушення, може визна-
ти пом’якшуючими і обставини, не зазначені в законі. Під 
обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністра-
тивне правопорушення, може бути визнано продовження 
протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповнова-
жених осіб припинити її, повторне протягом року вчинення 
однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано 
адміністративному стягненню; вчинення правопорушення 
особою, яка раніше вчинила злочин, тощо. Кодексом перед-
бачено, що посадова особа, яка вирішує справу про адміні-
стративне правопорушення, залежно від характеру адміні-
стративного правопорушення, може не визнати дану обста-
вину обтяжуючою.
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При вчиненні однією особою двох або більше адміністра-
тивних правопорушень, адміністративне стягнення наклада-
ється за кожне правопорушення окремо, а у випадках якщо 
особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, 
справи про які одночасно розглядаються однією і тією по-
садовою особою Держекспорткон тролю, стягнення наклада-
ється в межах санкції, встановленої за більш серйозне пра-
вопорушення серед вчинених.

У зв’язку з тим, що справи про адміністративні правопо-
рушення у галузі державного експортного кон тролю, відпо-
відно до статті 221 Кодексу, підвідомчі суду, адміністратив-
не стягнення за такі правопорушення, відповідно до частини 
третьої статті 38 Кодексу, може бути накладено не пізніш як 
через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при три-
ваючому правопорушенні —  не пізніш як через три місяці 
з дня його виявлення. Слід підкреслити, що посадові особи 
Держекспорткон тролю, які уповноважені розглядати справи 
про адміністративні правопорушення, можуть накладати ад-
міністративні стягнення за визначені Кодексом правопору-
шення у галузі державного експортного кон тролю у межах 
наданих їм повноважень і лише під час виконання службо-
вих обов’язків.

Під час розгляду справ про адміністративні правопору-
шення у галузі державного експортного кон тролю, уповно-
важена посадова особа Держекспорткон тролю зобов’язана 
здійснити всебічний аналіз доказів, на підставі яких вста-
новлюється наявність чи відсутність адміністративного 
правопорушення. Доказами в зазначених справах є будь-які 
фактичні дані, на основі яких у визначеному законом поряд-
ку посадова особа Держекспорткон тролю встановлює на-
явність чи відсутність адміністративного правопорушення, 
винність конкретної особи в його вчиненні та інші обстави-
ни, що мають значення для правильного вирішення справи. 
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Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне 
правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, висновком експерта, ре-
човими доказами, а також іншими документами. Зазначена 
посадова особа Держекспорткон тролю оцінює докази за сво-
їм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, 
повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи 
в сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.

Справа не підлягає розгляду Держекспорткон тролем за 
таких умов:

•	 відсутність події порушення;
•	 відсутність у діях юридичної особи складу порушення;
•	 розгляд справи не належить до сфери повноважень 

Держекспорткон тролю;
•	 є постанова, винесена посадовими особами Держ-

експорткон тролю в установленому порядку, яку не ска-
совано, або рішення суду за тим самим фактом;

•	 припинення діяльності юридичної особи, щодо якої 
порушено справу;

•	 унаслідок змін у законодавстві вчинені дії втратили оз-
наки порушення.

У випадках, коли виникає потреба в спеціальних знаннях, 
Держекспорткон троль призначає для розгляду доказів від-
повідного експерта, який зобов’язаний дати об’єктивний ви-
сновок у поставлених перед ним питаннях. Експерт має пра-
во знайомитися з матеріалами справи, що стосуються пред-
мета експертизи, заявляти клопотання про надання йому до-
даткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, а також 
з дозволу посадової особи, в провадженні якого перебуває 
справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, 
яка притягається до відповідальності, запитання, що стосу-
ються предмета експертизи, та бути присутнім при розгляді 
справи.
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Справа про адміністративне правопорушення розгля-
дається в присутності особи, яка притягається до адміні-
стративної відповідальності. У разі відсутності цієї особи, 
справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані 
про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду спра-
ви, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення 
розгляду справи.

Під час розгляду справи про адміністративне правопору-
шення уповноважена на це посадова особа Держекспорткон-
тролю, зобов’язана з’ясувати відомості щодо наявності або 
відсутності:

•	 факту вчинення порушення;
•	 вини юридичної особи у вчиненні порушення;
•	 відповідальності за вчинене юридичною особою пору-

шення;
•	 інших обставин, що мають значення для прийняття 

законного, об’єктивного та обґрунтованого рішення 
у справі.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідаль-
ності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати 
пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при роз-
гляді справи користуватися юридичною допомогою адвока-
та, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право 
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням 
юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися 
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ве-
деться провадження; оскаржити постанову по справі.

За підсумками розгляду справи про адміністративне пра-
вопорушення у галузі державного експортного кон тролю 
уповноважена на це посадова особа Держекспорткон тролю 
складає протокол про адміністративне правопорушення 
та надсилає цей протокол до суду за місцем розташування 
Держекспорткон тролю.
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За підсумками судового розгляду справи про адміністра-
тивне правопорушення у галузі державного експортного 
кон тролю судом приймається відповідна постанова.

Постанова судді у справі про адміністративне правопо-
рушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до 
адміністративної відповідальності, її законним представ-
ником, захисником, потерпілим, його представником або на 
неї може бути внесений протест прокурора протягом десяти 
днів з дня винесення постанови. Подання у встановлений 
строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення 
адміністративного стягнення до розгляду скарги, за винят-
ком окремих випадків, передбачених Кодексом.

Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до від-
повідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс 
постанову. Апеляційна скарга, протест прокурора, подані 
після закінчення цього строку, повертаються апеляційним 
судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотан-
ня про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні 
строку відмовлено.

Постанова судді у справах про адміністративне право-
порушення набирає законної сили після закінчення строку 
подання апеляційної скарги, за деяким винятком передбаче-
ним кодексом про адміністративне судочинство.

Постанова про накладення адміністративного стягнен-
ня у вигляді штрафу є обов’язковою та підлягає виконан-
ню посадовими особами і громадянами не пізніш як через 
п’ятнадцять днів з дня вручення постанови такій особі, 
а в разі оскарження або опротестування такої постанови —  
не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про 
залишення скарги або протесту без задоволення.

У разі несплати правопорушником штрафу у п’ятнадця-
тиденний строк, постанова про накладення штрафу надси-
лається для примусового виконання до відділу державної 
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виконавчої служби за місцем проживання порушника, робо-
ти або за місцезнаходженням його майна в порядку, встанов-
леному законом. У випадках примусового виконання поста-
нови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного 
правопорушення, з правопорушника стягується подвійний 
розмір штрафу.
2.13.3.2. Підготовка та оформлення  

Держекспорткон тролем матеріалів про  
адміністративні правопорушення у галузі  
державного експортного кон тролю

Підготовка та оформлення Держекспорткон тролем мате-
ріалів про адміністративні правопорушення у галузі держав-
ного експортного кон тролю здійснюється в порядку перед-
баченому «Інструкцією з оформлення матеріалів про адміні-
стративні правопорушення в галузі державного експортного 
кон тролю», яку затверджено наказом Мінекономрозвитку 
від 17.01.2014 № 74, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 17.02.2014 за № 304/25081.

Зазначена Інструкція визначає процедуру складання та 
обліку протоколів про вчинення громадянами та посадо-
вими особами адміністративного правопорушення у галузі 
державного експортного кон тролю, оформлення справ про 
адміністративні правопорушення, передання їх до суду та 
ведення обліку результатів розгляду матеріалів про адміні-
стративні правопорушення. Загальні питання адміністра-
тивного правозастосування у галузі державного експортного 
кон тролю вирішуються у порядку передбаченому Кодексом 
України про адміністративні правопорушення.

Відповідно до наказу Держекспорткон тролю уповнова-
женими посадовими особами Держекспорткон тролю, що 
мають право складати протоколи про вчинення адміністра-
тивних правопорушень в галузі державного експортного 
кон тролю, є начальник відділу правозастосування, його 
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заступник та начальник сектору проведення розслідувань 
цього відділу. Зазначені посадові особи мають право скла-
дати протоколи про вчинення адміністративних правопору-
шень в галузі державного експортного кон тролю, що визна-
чені статтями 18817 та 2124 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення.

У Протоколі зазначаються:
•	 дата і місце його складання;
•	 посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала 

Протокол;
•	 відомості про особу-порушника, місце роботи, чи є 

громадянин посадовою особою;
•	 обставини та суть правопорушення, які норми законо-

давства у галузі державного експортного кон тролю не 
виконані або порушені.

Кожне правопорушення обґрунтовується, посилаючись 
на чинне законодавство.

У Протоколі також зазначаються обставини, що пом’як-
шують чи обтяжують адміністративну відповідальність, 
а також повна назва та адреса відповідного суду, уповнова-
женого розглядати справи про адміністративні правопору-
шення в галузі державного експортного кон тролю і прийма-
ти рішення про накладення адміністративного стягнення.

Протокол підписується громадянином чи посадовою осо-
бою-порушником та посадовою особою, яка його склала. За 
наявності свідків правопорушення та потерпілих Протокол 
може бути підписано також і цими особами. У разі відмо-
ви особи-правопорушника від підписання Протоколу про це 
робиться відповідна відмітка.

Громадянин чи посадова особа, яка притягається до ад-
міністративної відповідальності, має право: ознайомлюва-
тися з матеріалами справи; давати пояснення; подавати до-
кази; заявляти прохання; при розгляді справи користуватися 
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юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі 
права, який за законом має право на надання правової допо-
моги, особисто чи за дорученням юридичної особи; висту-
пати рідною мовою, на якій ведеться справа, і користуватися 
послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою 
ведеться провадження; оскаржувати постанову за справою. 
Громадянин чи посадова особа не несе відповідальності за 
відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів 
сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Громадянин чи посадова особа, яка вчинила правопору-
шення, має право подати в Протоколі пояснення і зауважен-
ня щодо його змісту, а також викласти мотиви своєї відмови 
від його підписання та подавати заяви і клопотання. У разі, 
коли особа-правопорушник викладає свої пояснення на 
окремому аркуші, у Протоколі про це робиться відповідна 
відмітка та додається аркуш з поясненнями.

Під час складання Протоколу громадянину чи посадовій 
особі, яка вчинила порушення, пропонується надати пояс-
нення по суті скоєного правопорушення. У разі відмови та-
кої особи від надання письмового пояснення про це робить-
ся відповідний запис у протоколі.

Протокол складається в усіх випадках вчинення адміні-
стративних правопорушень у галузі державного експортно-
го кон тролю. Якщо адміністративне правопорушення в га-
лузі державного експортного кон тролю вчинено кількома 
особами, то Протокол складається на кожну особу-правопо-
рушника окремо.

До Протоколу долучаються матеріали, які підтверджують 
факт вчинення адміністративного правопорушення (акти пе-
ревірок, висновки експертів, письмові пояснення, повідом-
лення, листування з порушником тощо). Кожен доданий до 
Протоколу документ повинен мати реквізити і відповідати 
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своєму призначенню, містити достовірну інформацію та 
відповідати вимогам законодавства.

Оформлений Протокол направляється до суду. Копія 
протоколу зберігається в Держекспорткон тролі та надаєть-
ся порушнику. Оформлений протокол разом із доданими 
документами та супровідним листом за підписом Голови 
Держекспорткон тролю або його заступника направляється 
до суду за місцем складення протоколу.

Усі матеріали, що стосуються одного правопорушення 
конкретного громадянина чи посадової особи, формуються 
в одну справу про адміністративне правопорушення. Справи 
про адміністративні правопорушення зберігаються в архіві 
Держекспорткон тролю в установленому порядку протягом 
трьох років.

2.13.4. Кримінальна відповідальність фізичних осіб за 
порушення законодавства в галузі державного  
експортного кон тролю

У попередніх частинах цієї Глави було підкреслено, що 
експортний кон троль розповсюджується на вкрай «чутливу» 
сферу діяльності —  міжнародні передачі товарів, технологій, 
науково —  технічної інформації і послуг, що можуть бути 
використані у створенні зброї масового знищення та засобів 
її доставки, а також товарів військового призначення, які за 
своєю природою призначені для ведення бойових дій, тобто 
є вкрай „чутливими” стосовно загроз миру та безпеці. Саме 
виходячи з того, що несанкціоновані або здійсненні з певни-
ми порушеннями міжнародні передачі зазначених вище то-
варів, технологій, науково —  технічної інформації і послуг 
створюють реальну загрозу міжнародній стабільності, миру 
та безпеці, Кримінальним кодексом України встановлено су-
вору відповідальність фізичних осіб-громадян за порушення 
законодавства у галузі державного експортного кон тролю.
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Безпосередньо порушення законодавства у галузі дер-
жавного експортного кон тролю, вчинення яких тягне за 
собою кримінальну відповідальність, визначені у статті 
333 Кримінального кодексу України (порушення порядку 
здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають 
державному експортному кон тролю). Зазначена стаття Ко-
дексу є бланкетною, тому цією статтею передбачено, що:

«1. Порушення встановленого порядку здійснення між-
народних передач товарів, що підлягають державному екс-
портному кон тролю, —

карається штрафом від ста до двохсот неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк 
до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, 
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Те саме діяння, вчинене повторно або організованою 
групою, —

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або 
позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням пра-
ва обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років».

Під час розгляду питань про «кримінальні» правопору-
шення у галузі державного експортного кон тролю слід та-
кож керуватись й іншими статтями Кримінального кодексу 
України, перш за все статтею 201 кодексу (контрабанда), 
яка також є бланкетноюі передбачає, що:

«1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через мит-
ний кордон України поза митним кон тролем або з прихову-
ванням від митного кон тролю, вчинене у великих розмірах, 
а також незаконне переміщення історичних та культурних 
цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, 
радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім глад-
коствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), 
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а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних 
товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні 
правила вивезення за межі України, —

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи 
років з конфіскацією предметів контрабанди.

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою 
осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений 
цією статтею, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до два-
надцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та 
з конфіскацією майна».

Крім зазначених статей Кодексу, до статей, що пов’язані 
із правопорушеннями у галузі державного експортного кон-
тролю, слід віднести статтю 265 (незаконне поводження 
з радіоактивними матеріалами) та статтю 440 (розро-
блення, виробництво, придбання, зберігання, збут, тран -
с портування зброї масового знищення).

Так статтею 265 передбачено, що:
«1. Придбання, носіння, зберігання, використання, пере-

дача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування 
радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випроміню-
вання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, що 
перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або 
виробі чи в іншому вигляді) без передбаченого законом до-
зволу — караються позбавленням волі на строк від двох до 
п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені з метою спричинення загибелі лю-
дей, шкоди здоров’ю людей, майнової шкоди у великому 
розмірі або значного забруднення довкілля, —

караються позбавленням волі на строк від п’яти до вось-
ми років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї 
статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою 
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осіб, або якщо вони спричинили загибель людей, майнову 
шкоду у великому розмірі, значне забруднення довкілля чи 
інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ят-
надцяти років».

Згідно з цією статтею майнова шкода вважається заподія-
ною у великому розмірі, якщо прямі збитки становлять суму, 
яка в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян.

Статтею 440 передбачено, що:
«Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, 

транспортування зброї масового знищення, забороненої 
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до деся-
ти років».

Таким чином, відповідно до статті 12 Кодексу, злочини, 
що пов’язані із товарами, які підлягають державному екс-
портному кон тролю, за ступенем тяжкості відносяться до 
середньої тяжкості (стаття 333), тяжких (стаття 440) та осо-
бливо тяжких (статті 201 та 265).
2.13.4.1. Загальні питання кримінальної відповідально-

сті у галузі державного експортного кон тролю
Покарання у вигляді притягнення до кримінальної відпо-

відальності є заходом примусу, що застосовується від імені 
держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчи-
ненні злочину, і полягає в передбаченому законом обме-
женні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не 
тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобіган-
ня вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими 
особами.

Підставою кримінальної відповідальності за вчинення 
фізичною особою злочину у галузі державного експортного 
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кон тролю є суспільна небезпечність діяння, яке містить 
склад злочину, передбаченого Кримінальним кодексом Укра-
їни. Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила 
злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може на-
ставати кримінальна відповідальність.

Слід підкреслити, що особа вважається невинуватою 
у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному по-
рядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

До поняття злочину відноситься передбачене Кодексом 
суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), 
вчинене суб’єктом злочину. При цьому Кодекс не відно-
сить до злочину дію або бездіяльність, яка хоча формально 
і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого Кодексом, 
але через малозначність не становить суспільної небезпеки, 
тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фі-
зичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

Зазначеними у пункті 2.13.3. цією глави статтями Кодексу, 
що мають безпосереднє відношення до галузі експортного 
кон тролю, передбачено застосування таких видів основних 
покарань як:

штраф від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян (стаття 333);

обмеження волі на строк від двох до п’яти років (стат - 
тя 333);

позбавлення волі на строк від двох до п’ятнадцяти років 
(статті 201, 333, 265 та 440);

конфіскація предметів контрабанди та конфіскація майна 
(стаття 201).

Крім того, зазначеними статтями передбачено також 
можливість застосування таких додаткових покарань як поз-
бавлення права обіймати певні посади або займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років (стаття 333) або 
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конфіскацію предметів контрабанди та/або конфіскацію 
майна (ст. 201).

Штраф, як вид покарання за вчинення злочину у галузі 
державного експортного кон тролю, є грошовим стягненням, 
що накладається судом у випадках і межах, встановлених 
статтею 333 Кодексу. Розмір штрафу визначається судом 
залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням 
майнового стану винного. З урахуванням майнового стану 
особи суд може призначити штраф з розстрочкою виплати 
певними частинами строком до трьох років. У разі немож-
ливості сплати штрафу, суд може замінити несплачену суму 
штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку: 
десять годин громадських робіт за один встановлений зако-
нодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, 
або виправними роботами із розрахунку один місяць ви-
правних робіт за чотири встановлених законодавством нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не 
більше двох років.

У якості додаткового покарання статтею 333 передбачена 
можливість позбавлення винної особи права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох 
років. Позбавлення права обіймати певні посади або займа-
тися певною діяльністю, як додаткове покарання, може бути 
призначене за умови, що з урахуванням характеру злочину, 
вчиненого за посадою або у зв’язку із заняттям певною ді-
яльністю, особи засудженого та інших обставин справи, суд 
визнає за неможливе збереження за ним права обіймати пев-
ні посади або займатися певною діяльністю.

Обмеження волі на строк до п’яти років, як вид покарання 
за вчинення злочину у галузі державного експортного кон-
тролю, передбачений статтею 333 Кодексу. Таке покарання 
полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих уста-
новах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах 
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здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засу-
дженого до праці.

Позбавлення волі, як вид покарання за вчинення злочи-
ну у галузі державного експортного кон тролю або пов’яза-
ного з цією галуззю, передбачений статтями 201, 265, 333, 
440 Кодексу. Відповідно до цих статей Кодексу покарання 
у вигляді позбавлення волі може бути встановлено судом на 
строк від двох до п’ятнадцяти років. Таке покарання полягає 
в ізоляції засудженого та поміщення його на певний строк 
до кримінально-виконавчої установи.

2.13.4.2. Особливості визначення кримінальної  
відповідальності у галузі державного експорт-
ного кон тролю

Примітка: У цьому розділі автором частково викорис-
тані деякі положення відповідних статей 3-го видання 
„Науково-практичного коментарю Кримінального кодек-
су України” за редакцією доктора юридичних наук, профе-
сора М. І. Мельника та кандидата юридичних наук, доцента 
М. І. Хавронюка (Київ-Атіка-2004), (далі –Коментар).

У Кримінальному кодексі України базовою статтею, що 
встановлює кримінальну відповідальність у галузі держав-
ного експортного кон тролю, є стаття 333 Кодексу «Пору-
шення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що 
підлягають державному експортному кон тролю».

У Коментарі до цієї статті Кодексу визначено, що «Диспо-
зиція ст. 333 сконструйована як бланкетна. Тому для визна-
чення тих чи інших ознак складу злочину необхідно зверта-
тися до відповідних нормативно-правових актів, передусім 
Закону України «Про державний кон троль за міжнародними 
передачами товарів військового призначення та подвійного 
використання».
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Стаття 24 цього Закону визначає вичерпний перелік пору-
шень вимог законодавства у галузі державного експортного 
кон тролю».

Перелік порушень законодавства у галузі державного екс-
портного кон тролю, який визначено ст. 24 цього Закону, на-
ведено у пункті 2.13.2. цієї глави Довідника.

У Коментарі до ст. 333 Кодексу визначено, що:
«1. Суспільна небезпека злочину полягає у тому, що 

його вчинення створює умови для безкон трольного розпов-
сюдження різних видів зброї у світі, зокрема в країнах з не-
стабільною політичною ситуацією, для озброєння екстре-
містських, терористичних угрупувань тощо, і таким чином 
впливає на стан виконання Україною своїх міжнародних зо-
бов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищен-
ня та звичайних видів озброєння і на стабільність міжнарод-
них відносин України з іншими державами.

2. Об’єктом злочину є встановлений порядок здійснення 
міжнародних передач товарів, що підлягають державному 
експортному кон тролю.

Міжнародні передачі товарів —  це експорт, імпорт, реекс-
порт товарів їх тимчасове ввезення на її територію, транзит 
товарів територією України, а також будь-які інші передачі 
товарів, що здійснюються за межами України, за умови уча-
сті в них суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.

3. Предметом злочину є товари, що підлягають дер-
жавному експортному кон тролю. Такими товарами згідно 
з законодавством України є товари: 1) військового призна-
чення; 2) подвійного використання.

4. З об’єктивної сторони злочин полягає у будь-якому 
порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних 
передач товарів, що підлягають державному експортному 
кон тролю.

5. Суб’єкт злочину загальний.
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6. Суб’єктивна сторона злочину характеризується умис-
лом або необережністю (залежно від конкретної форми цьо-
го злочину).

7. Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 
1) повторно або 2) організованою групою.»

Під час визначення «предмету» злочину слід врахову-
вати, що таким предметом можуть бути не тільки товари 
військового призначення чи подвійного використання, а та-
кож і будь-які інші товари, що передбачаються для експор-
ту або тимчасового вивезення до інших держав, для роз-
роблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, 
технічного обслуговування, модифікації, модернізації, екс-
плуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації 
або для розповсюдження зброї масового знищення чи засо-
бів її доставки, або для військового кінцевого використання 
у державах, стосовно яких резолюціями Ради безпеки Орга-
нізації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, 
членом яких є Україна, чи національним законодавством 
установлене повне або часткове ембарго на постачання то-
варів військового призначення, відносно яких суб’єкт (екс-
портер через його службових осіб) зобов’язаний звернутися 
до Держекспорткон тролю за отриманням дозволу на право 
здійснення експорту цих товарів незалежно від того, зазна-
чені вони у списках товарів, що підлягають державному екс-
портному кон тролю, чи ні.

Під час визначення «суб’єкту» злочину слід врахувати, 
що таким суб’єктом звичайно (але не обов’язково) є фізичні 
особи, які є службовими особами відповідних юридичних 
осіб: підприємств, установ, організацій (у тому числі дер-
жавних органів), що здійснюють міжнародні передачі това-
рів або залучені до прийняття рішень про міжнародні пере-
дачі товарів у галузі державного експортного кон тролю.
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Стосовно «кримінального» правозастосування у галузі 
державного експортного кон тролю у Коментарі до Кодексу 
авторами визначено «надмірну криміналізацію» діянь дея-
ких статей Розділу XIV Кодексу, у тому числі статті 333, та 
випадки конкуренції норм цією статті із відповідними нор-
мами Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(далі —  КУАП). Так у Коментарі визначено:

«Більшість діянь, передбачених розділом XIV КК Украї-
ни, близькі до адміністративних правопорушень, оскільки 
не мають ступеня і характеру суспільної небезпеки, звичай-
но властивих злочинам. Це стосується, зокрема діянь, пе-
редбачених статтями 331, 333, 334.

За деякі з них КУАП прямо передбачена адміністратив-
на відповідальність, а в деяких випадках їх важко відмежу-
вати від суміжних адміністративних правопорушень. Так 
КУАП передбачена адміністративна відповідальність за не-
виконання законних вимог посадових осіб спеціально упов-
новаженого органу виконавчої влади з питань державного 
експортного кон тролю і порушення законодавства в галузі 
державного експортного кон тролю (статті 18817, 2124).

Отже, в одному випадку закон визнав деякі з них злочина-
ми, в іншому —  адміністративними деліктами.

Незважаючи на те, що згідно з ч. 2 ст. 9 КУАП адміністра-
тивна відповідальність настає лише тоді, коли відповідні 
порушення не тягнуть за собою кримінальної відповідаль-
ності, практика слідує іншим шляхом. Наприклад, за реко-
мендацією ВС, осіб, які незаконно перетинають державний 
кордон, як правило, притягують до відповідальності саме за 
ст. 2041 КУАП, яка є нормативним «близнюком» ст. 331 КК.

Виходячи з того, що випадки, передбачені … статтями 
333, 334, 337, є прикладами надмірної криміналізації діянь, 
у разі порушення кримінальної справи слід обов’язково бра-
ти до уваги положення ч. 2 ст. 11, згідно з якими не є злочином 
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дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки 
будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через 
малозначність не становить суспільної небезпеки».
2.13.5. Правозастосування в галузі державного  

експортного кон тролю відносно  
колективних суб’єктів

У цьому розділі коментуються передбачені Законом захо-
ди правозастосування у галузі державного експортного кон-
тролю відносно суб’єктів до яких відносяться зареєстровані 
у встановленому порядку у Держекспорткон тролі суб’єкти 
здійснення міжнародних передач товарів —  юридичні особи 
(далі суб’єкти).

Відповідно до законодавства з метою запобігання пра-
вопорушенням у галузі державного експортного кон тролю 
Держекспорткон троль, а також центральні органи виконав-
чої влади в межах своїх повноважень мають право проводи-
ти розслідування, пов’язані із порушеннями законодавства 
у цією галузі.

Під поняттям «правопорушення у галузі державного екс-
портного кон тролю» відносно суб’єкту слід розуміти про-
типравне, винне діяння цього суб’єкту, що посягає на вста-
новлений законодавством порядок проведення діяльності, 
пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання, і яке тягне за со-
бою юридичну відповідальність. Це правопорушення носить 
конкретний характер і вчиняється конкретним колективним 
суб’єктом у певний час, у певному місці, характеризується 
конкретно визначеними ознаками суспільної шкоди, проти-
правності діяння, винності цього суб’єкту та його юридич-
ної відповідальності.

Законодавство в галузі державного експортного кон тролю 
складається із Закону України «Про державний кон троль за 
міжнародними передачами товарів військового призначення 



379

та подвійного використання», актів Президента України, 
актів Кабінету Міністрів України, та зареєстрованих на-
лежним чином у Міністерстві юстиції України актів Мі-
некономрозвитку, а також Держекспорткон тролю, які були 
раніше видані. Зазначеним вище Законом та відповідними 
актами встановлено загальнообов’язкові правила поведінки 
суб’єктів під час провадження ними діяльності, на яку по-
ширюється державний експортний кон троль. Тобто встанов-
лено відповідні норми права для провадження суб’єктами 
такої діяльності.

У разі, коли дії суб’єкта суперечать нормам права, тобто 
являють собою порушення заборон, зазначених в Законі, не-
виконання зобов’язань, що покладені на нього Законом та 
іншими актами законодавства, такі дії треба вважати проти-
правними діями, що мають ознаки правопорушення.

Суспільна шкода більшості правопорушень в галузі дер-
жавного експортного кон тролю полягає у невиконанні, зав-
дяки таким правопорушенням, відповідних міжнародних  
зобов’язань, наслідком чого є заподіювання шкоди відно-
синам, які охороняються Україною як державою. Правопо-
рушенням може вважатися тільки таке діяння суб’єкта, яке 
є винним. Наприклад, нехтування встановленим порядком 
свідчить про винність, але його невиконання у зв’язку із не-
знанням не може розглядатись як відсутність вини при здійс-
ненні такої діяльності з порушеннями встановленого порядку.
2.13.5.1. Застосування штрафних санкцій  

до суб’єктів-порушників
У цьому розділі розглядаються лише штрафні санкції, що 

можуть бути застосовані Держекспорткон тролем до суб’єк-
тів-порушників. Застосування таких санкцій направлено на 
покарання державою в особі Держекспорткон тролю пра-
вопорушників і попередження нових правопорушень в га-
лузі державного експортного кон тролю. Зазначені санкції 
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відноситься до адміністративно-правової відповідальності 
і проявляється в накладенні на правопорушника додатково-
го обтяжливого зобов’язання —  сплатити грошове стягнен-
ня —  штраф.

Відносно застосування кримінальних та адміністратив-
них санкцій слід звертатися до попередніх розділів цією гла-
ви, а відносно інших санкції —  до наступних розділів.

Статтею 24 зазначеного вище Закону визначено вичер-
пний перелік конкретних складів правопорушень в галу-
зі державного експортного кон тролю, відповідно до якого 
Держекспорткон троль та інші державні органи вживають 
заходів правозастосування, встановлених цим та іншими за-
конами України. Статтею 25 цього Закону встановлено кон-
кретні штрафні та інші санкції, що можуть бути застосовані 
державними органами у разі вчинення суб’єктом відповід-
них правопорушень.
2.13.5.1.а. Правопорушення у галузі державного  

експортного кон тролю та відповідні штрафи, 
що накладаються Держекспорткон тролем на 
суб’єктів-порушників

У разі вчинення суб’єктом зазначених нижче правопору-
шень Держекспорткон троль, відповідно до законодавства, 
накладає на такого суб’єкта штраф у розмірі 100 або 150 від-
сотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжна-
родної передачі. Значний розмір штрафних санкцій свідчить 
про небезпеку правопорушень, за які встановлені ці санкції. 
При встановленні розміру штрафу за конкретний вид пра-
вопорушення законодавець виходив із тяжкості правопору-
шення, його шкоди для держави, перш за все для її націо-
нальної безпеки. Закон не встановлює межі штрафів, а чітко 
визначає їх розмір. Така норма Закону не дає можливості 
Держекспорткон тролю при накладанні штрафів враховува-
ти обтяжуючі чи пом’якшуючі вину порушника обставини. 
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Рішення Держекспорткон тролю про накладання штрафів є 
правозастосовчим актом. Цей акт носить двояку юридичну 
функцію, по-перше, це так звана юридична констатація, тоб-
то визнання того, що конкретна юридична особа допустила 
конкретне правопорушення, по-друге, правозастосовчий акт 
встановлює новий юридичний обов’язок —  сплатити штраф, 
припинити діяльність, на яку було надано чи не надано доз-
віл, висновок, чи повноваження. Таке рішення може бути 
оскаржено в судовому порядку.
2.13.5.1.а.1. Проведення діяльності, пов’язаної  

з міжнародними передачами товарів, без  
отримання в установленому порядку  
дозволу, висновку чи документа про  
гарантії або здійснення таких передач на 
підставі дозволів, висновків чи документів 
про гарантії, отриманих шляхом подання 
підроблених документів чи документів, що 
містять недостовірні відомості

У разі вчинення суб’єктом зазначеного правопорушення 
Держекспорткон троль, відповідно до законодавства, накла-
дає на такого суб’єкта штраф у розмірі 100 або 150 відсотків 
вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної 
передачі.

а) Проведення діяльності, пов’язаної з міжнародними 
передачами товарів, без отримання в установленому по-
рядку дозволу, висновку чи документа про гарантії —  таке 
правопорушення полягає у порушенні норм Закону, які ви-
значають, що проведення діяльності, пов’язаної з міжнарод-
ними передачами товарів, можливе лише після отримання 
суб’єктом в установленому порядку дозволу, висновку чи 
документа про гарантії. Законом передбачено, що здійснен-
ня необхідних заходів, пов’язаних з отриманням зазначених 
документів, є обов’язком суб’єкта.
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Суб’єктами зазначеного правопорушення можуть бути 
суб’єкти, що проводять діяльність з міжнародної передачі 
товарів, у випадку, якщо вони:

•	 не здійснили заходів, пов’язаних з отриманням дозво-
лу, висновку чи документа про гарантії;

•	 здійснили вищезазначені заходи і отримали рішення 
про відмову в наданні дозволу, висновку чи документа 
про гарантії.

Як в першому, так і в другому випадку дії порушника є 
винними діями, але якщо у другому випадку винні дії вира-
жаються у формі прямого умислу, тобто особа усвідомлюва-
ла протиправність своєї поведінки і бажали настання її на-
слідків, то у першому випадку —  це можуть бути дії у формі 
непрямого умислу, або навіть необережності. Але відпові-
дальність наступає як в першому випадку, так і в другому. 
При цьому посилання суб’єкта на незнання законодавства 
з питань державного експортного кон тролю не може розгля-
датись як чинник відсутності його вини і не звільняє його 
від відповідальності за порушення цього законодавства.

При розгляді коментованого правопорушення термін «про-
ведення діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами 
товарів» слід розуміти як діяльність, пов’язану з міжнародни-
ми передачами товарів, у будь-якому її вигляді і на будь-якій 
її стадії: проведення переговорів, пов’язаних з укладанням 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні 
передачі товарів; укладання зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) про міжнародні передачі товарів; фактичне від-
вантаження товарів з метою подальшої їх передачі або пере-
міщення за межі України; передача таких товарів в Україні чи 
за її межами; транзит товарів територією України; будь-які дії 
суб’єкта господарювання, що сприяють здійсненню міжна-
родних передач товарів, включаючи дії з фінансування, тран 
с портування чи експедирування таких товарів.
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Під терміном «товари» слід розуміти як товари, включені 
до списків товарів, що підлягають державному експортному 
кон тролю, так і товари, що не внесені до цих списків, але 
підпадають під дію статті 10 Закону.

Виявлення фактів такого правопорушення може бути 
здійснено різними шляхами, у тому числі і з повідомлень 
засобів масової інформації, повідомлень органів митного 
кон тролю, інших центральних органів виконавчої влади, 
перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і таке 
інше. Органи, яким стало відомо про таке правопорушення, 
зобов’язані повідомити про це Держекспорткон троль. Зазна-
чене порушення повинне бути підтверджене документально 
(протоколами переговорів, договорами, контрактами, доку-
ментами про відвантаження, актами передачі товару тощо), 
а також поясненнями посадових осіб.

При виявленні фактів проведення діяльності, пов’язаної 
з міжнародними передачами товарів, що підлягають держав-
ному експортному кон тролю, без отримання дозволу, вис-
новку чи документа про гарантії суб’єкт господарювання 
зобов’язаний припинити таку діяльність. Подальше здійс-
нення суб’єктом такої діяльності можливо лише після здійс-
нення ним необхідних заходів, пов’язаних з отриманням від-
повідних дозвільних документів чи документів про гарантії.

б) Проведення діяльності, пов’язаної з міжнародними 
передачами товарів, на підставі дозволів, висновків чи до-
кументів про гарантії, отриманих шляхом подання підро-
блених документів чи документів, що містять недостовірні 
відомості.

Це правопорушення полягає у:
1) здійсненні міжнародних передач товарів на підставі 

дозволів, висновків чи документів про гарантії, отриманих 
шляхом подання підроблених документів;
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2) здійснення міжнародних передач товарів на підста-
ві дозволів, висновків чи документів про гарантії, отрима-
них шляхом подання документів, що містять недостовірні  
відомості.

У цьому випадку правопорушення суб’єкт дотримався ви-
мог Закону і для здійснення цього виду діяльності отримав 
в установленому порядку дозвіл, висновок чи документ про 
гарантії, але при цьому порушив вимоги як цього Закону, так 
і загальні вимоги щодо достовірності і чинності документів.

Для кваліфікації дій суб’єкта у цьому випадку необхідно, 
щоб відбувся факт здійснення міжнародних передач товарів 
на підставі дозволів, висновків чи документів про гарантії, 
отриманих шляхом подання підроблених документів або до-
кументів, що містять недостовірні відомості, або хоча б щоб 
така діяльність розпочалась.

Підробленими можна вважати документи, що виготов-
лені будь-яким способом, усупереч установленому законо-
давством порядку та фальсифікують відомості, які повинні 
бути в них викладені; документи, на яких будь-яким спосо-
бом (наклеювання, малювання, друкування, підчистка тощо) 
змінено зміст дійсного документа. Питання про те, чи є ці 
документи підробленими, який спосіб підробки при цьому 
використовувався тощо, повинні вирішуватися за допомо-
гою криміналістичної експертизи, яка проводиться у відпо-
відних експертних установах. Кримінальний кодекс (стаття 
366) передбачає кримінальну відповідальність за службове 
підроблення, тобто за внесення службовою особою до офі-
ційних документів свідомо неправдивих відомостей, інше 
підроблення документів, а також складання і видача свідомо 
неправдивих документів.

Недостовірними відомостями у випадку допущення ко-
ментованого правопорушення можна розглядати відомості, 
що містять розбіжності між інформацією про суб’єктів, що 
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беруть участь у здійсненні міжнародних передач товарів, 
про товари та порядок їх міжнародної передачі, викладеною 
в поданих документах, і дійсною інформацією про це.

Суб’єктами коментованого правопорушення можуть бути 
лише суб’єкти, які допустили умисне подання підробле-
них документів або документів, що містять недостовірні 
відомості, тобто не можна говорити про правопорушення, 
коли була допущена, наприклад, друкарська помилка. Факт 
умисності дій правопорушника повинен бути доказаний 
Держекспорткон тролем.
2.13.5.1.а.2. Укладання зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) стосовно міжнародних передач 
будь-яких товарів або участь у їх виконанні 
в будь-який інший спосіб, ніж передбачений 
Законом, якщо суб’єкту господарювання  
стало відомо, що такі товари можуть бути 
використані іноземною державою або  
іноземним суб’єктом господарської  
діяльності з метою створення зброї масового 
знищення чи засобів її доставки

У разі вчинення суб’єктом зазначеного правопорушення 
Держекспорткон троль, відповідно до законодавства, накла-
дає на такого суб’єкта штраф у розмірі 100 або 150 відсотків 
вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної 
передачі.

Це правопорушення полягає в недотриманні вимог ча-
стини другої статті 17 Закону України «Про державний кон-
троль за міжнародними передачами товарів військового при-
значення та подвійного використання», відповідно до якої 
суб’єкту господарювання України забороняється укладати 
зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжна-
родних передач будь-яких товарів або брати участь у їх ви-
конанні в будь-який інший спосіб, ніж це передбачено цим 
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Законом, якщо їм стало відомо, що такі товари можуть бути 
використані іноземною державою або іноземним суб’єктом 
господарської діяльності з метою створення зброї масового 
знищення чи засобів її доставки.

При визначенні, чи є зброя, яка створюється, зброєю ма-
сового знищення, слід виходити з того, що «зброя масового 
знищення» це засоби масового знищення —  засоби ведення 
війни, які за силою руйнування та ураження у багато разів 
переважають звичайні озброєння. До наявних видів зброї 
масового знищення належать ядерна зброя, хімічна, бакте-
ріологічна (біологічна) та токсинна.

До іноземних суб’єктів господарської діяльності нале-
жать юридичні особи та організації в іншій правовій формі, 
цивільна правоздатність яких визначається за правом іно-
земної держави, в якій вони засновані.

Закон не визначає, у якому вигляді і яким чином суб’єк-
ту зовнішньоекономічної діяльності стало відомо про мож-
ливість використання товарів, міжнародна передача яких є 
предметом зовнішньоекономічних договорів (контрактів), 
з метою створення іноземною державою або іноземним 
суб’єктом господарської діяльності зброї масового знищен-
ня чи засобів її доставки. Тобто така інформація могла бути 
отримана ним будь-яким шляхом як офіційним (повідом-
лення державних органів як України, так і країни, до якої 
товари передаються, чи третіх країн, дипломатичних пред-
ставництв, міждержавних органів, громадських організацій 
тощо), так і неофіційним чином (через засоби масової ін-
формації тощо). Обов’язок доказу факту отримання суб’єк-
том здійснення міжнародних передач такої інформації по-
кладається на орган, який застосовує заходи до порушника, 
тобто це повинен зробити Держекспорткон троль.
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2.13.5.1.а.3. Здійснення міжнародної передачі товару,  
незважаючи на те, що суб’єкту  
господарювання стало відомо, що товар буде 
використано в інших цілях або іншим  
кінцевим споживачем, ніж це було визначено 
в зовнішньоекономічному договорі  
(контракті) чи пов’язаних з ним документах, 
на підставі яких було отримано дозвіл,  
висновок або міжнародний імпортний  
сертифікат

У разі вчинення суб’єктом зазначеного правопорушення 
Держекспорткон троль, відповідно до законодавства, накла-
дає на такого суб’єкта штраф у розмірі 100 відсотків вартості 
товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі.

Це правопорушення полягає в недотриманні вимог ча-
стини третьої статті 17 Закону України «Про державний 
кон троль за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання», якою передбаче-
но, що суб’єкт господарювання зобов’язаний відмовитися 
від виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) 
стосовно здійснення міжнародної передачі будь-якого то-
вару, якщо йому стало відомо, що товар буде використано 
в інших цілях або іншим кінцевим споживачем, ніж це було 
визначено в такому договорі (контракті) чи пов’язаних з ним 
документах, на підставі яких отримано дозвіл, висновок або 
міжнародний імпортний сертифікат. Тобто це той випадок, 
коли суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності отримав 
всі необхідні для здійснення міжнародних передач товарів 
дозвільні документи, дотримався порядку укладання зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів), але уже під час 
здійснення міжнародної передачі товару йому стало відомо, 
що товар буде використано в інших цілях або іншим кінце-
вим споживачем, ніж це було визначено в документах.
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Інформація про ціль використання товару, його кінцевих 
споживачів повідомляється суб’єктом Держекспорткон-
тролю при поданні ним заяви на отримання дозвільних доку-
ментів, яка заповняється відповідно до Інструкції про поря-
док заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, 
документів про гарантії та інших документів, що надаються 
Держекспорткон тролем, затвердженої наказом Державної 
служби експортного кон тролю України від 09.01.2004 № 5, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2004 
за № 90/8689, в інших документах, що подаються заявником, 
та в зовнішньоекономічному договорі (контракті). У випад-
ку, якщо суб’єкту стало відомо, що товар, на міжнародну пе-
редачу якого було видано дозвіл, висновок або міжнародний 
імпортний сертифікат та укладено зовнішньоекономічний 
договір (контракті) буде використано в інших цілях або ін-
шим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в цих до-
кументах, він зобов’язаний відмовитися від виконання цього 
договору (контракту) і звернутись до Держекспорткон тролю 
із заявою на отримання нових дозвільних документів.

Закон не визначає, у якому вигляді і яким чином суб’єкту 
господарювання стало відомо, що товар буде використано 
в інших цілях або іншим кінцевим споживачем, ніж це було 
визначено в зовнішньоекономічному договорі (контракті) чи 
пов’язаних з ним документах, на підставі яких було отрима-
но дозвіл, висновок або міжнародний імпортний сертифікат. 
Тобто така інформація могла бути отримана ним будь-яким 
шляхом, як офіційно (повідомлення державних органів як 
України, так і країни, до якої товари передаються, чи третіх 
країн, дипломатичних представництв, міждержавних орга-
нів, громадських організацій тощо), так і неофіційно (через 
засоби масової інформації тощо). Обов’язок доказу факту 
отримання суб’єктом здійснення міжнародних передач такої 
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інформації покладається на орган, який застосовує заходи 
до порушника.

Для кваліфікації дій суб’єкта як коментованого правопо-
рушення необхідно, щоб суб’єкт міжнародної передачі, не 
отримавши нові дозвільні документи, хоча б розпочав здій-
снення міжнародної передачі, навіть якщо товар і не надій-
шов до споживача.
2.13.5.1.а.4. Навмисне приховання відомостей, які  

мають значення для вирішення питання про 
надання дозволу, висновку чи міжнародного 
імпортного сертифіката.

У разі вчинення суб’єктом зазначеного правопорушення 
Держекспорткон троль, відповідно до законодавства, накла-
дає на такого суб’єкта штраф у розмірі 100 відсотків вартості 
товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі.

Відповідальність за приховування відомостей, які мають 
значення для вирішення питання про надання дозволу, вис-
новку чи міжнародного імпортного сертифіката, настає у ви-
падку, коли має місце саме навмисне приховування. Тобто 
мова йде про винні дії особи у формі прямого умислу, а саме 
коли особа усвідомлювала протиправність своєї поведінки 
по приховуванню від Держекспорткон тролю відомостей, які 
мають значення для вирішення питання про надання дозво-
лу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката.

Приховуванням відомостей, які мають значення для ви-
рішення питання про надання дозволу, висновку чи між-
народного імпортного сертифіката, можна розцінити по-
ведінку суб’єкта, який не зазначає або зазначає в заяві до 
Держекспорткон тролю і в поданих із заявою документах 
необхідні для проведення експертизи та прийняття рішен-
ня по суті заяви відомості, що не відповідають дійсності, 
та умисно не надає або надає відомості, що не відповідають 
дійсності, за запитом Держекспорткон тролю.
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При визначенні значення відомостей для надання дозволу, 
висновку чи міжнародного імпортного сертифіката слід вихо-
дити з вимог Закону, інших нормативно-правових актів з пи-
тань державного кон тролю за міжнародними передачами това-
рів військового призначення та подвійного використання. Та-
кими, що мають значення, визнаються відомості, необхідність 
надання яких передбачена в зазначених нормативно-правових 
актах або обґрунтована Держекспорткон тролем у відповідних 
письмових зверненнях до суб’єкта.

Застосування відповідальності за таке правопорушення 
може бути здійснено у будь-який час, коли Держекспорткон-
тролю стало відомо про навмисне приховання відомостей, які 
мають значення для вирішення питання про надання дозволу, 
висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, тобто як 
в період видачі дозвільних документів, так і в період здійснен-
ня міжнародної передачі товарів чи в період, коли така переда-
ча уже здійснена.
2.13.5.1.а.5. Здійснення міжнародних передач товарів 

з порушеннями умов, визначених у дозволах, 
висновках чи міжнародних імпортних  
сертифікатах, у тому числі після внесення 
без погодження із кон тролю центральним  
органом виконавчої влади, що реалізує  
державну політику у сфері державного  
експортного кон тролю змін до  
зовнішньоекономічного договору  
(контракту), що стосуються найменувань та 
реквізитів експортерів, імпортерів,  
посередників та кінцевих споживачів, а 
також найменувань товарів, зобов’язань про 
їх кінцеве використання та надання  
відповідних документів про гарантії

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначено-
го правопорушення Держекспорткон троль, відповідно до 
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законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у розмірі 
100 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної 
міжнародної передачі.

Як витікає із норм Закону, дозвіл, висновок, міжнародний 
імпортний сертифікат видаються Держекспорткон тролем на 
підставі документів, що надаються суб’єктом зовнішньоеко-
номічної діяльності, у тому числі і зовнішньоекономічних до-
говорів (контрактів), тому у випадку змін договорів (контра-
ктів) ці зміни повинні бути погоджені з Держекспорткон-
тролем, але не в повному обсязі змін, а лише в частині що 
стосується найменувань та реквізитів експортерів, імпорте-
рів, посередників та кінцевих споживачів, а також наймену-
вань товарів, зобов’язань про їх кінцеве використання та на-
дання відповідних документів про гарантії. Недотримання 
зазначених вимог Закону є правопорушенням.

Для кваліфікації дій суб’єкта як коментованого право-
порушення необхідно, щоб такий суб’єкт хоча б розпочав 
здійснення міжнародної передачі товарів з порушенням 
умов, визначених у дозволах, висновках чи міжнародних ім-
портних сертифікатах, навіть якщо товар і не надійшов до 
споживача.

Аналіз коментованої норми показує, що правопорушен-
ням є здійснення міжнародних передач товарів з порушен-
нями не всіх умов, визначених у дозволах, висновках чи 
міжнародних імпортних сертифікатах, а лише тих, що сто-
суються найменувань та реквізитів експортерів, імпортерів, 
посередників та кінцевих споживачів, а також найменувань 
товарів, зобов’язань про їх кінцеве використання та надан-
ня відповідних документів про гарантії. Порушення інших 
умов, визначених у дозволах, висновках чи міжнародних 
імпортних сертифікатах, не може вважатись правопорушен-
ням, за яке встановлюється юридична відповідальність.
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2.13.5.1.а.6. Проведення переговорів, пов’язаних з 
укладанням зовнішньоекономічних  
договорів (контрактів) стосовно  
здійснення експорту товарів, на поставки 
яких до відповідної іноземної держави  
встановлено часткове ембарго, виходячи 
з міжнародних зобов’язань України, без  
отримання відповідного позитивного  
висновку центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у 
сфері державного експортного кон тролю

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного пра-
вопорушення Держекспорткон троль, відповідно до законо-
давства, накладає на такого суб’єкта штраф у розмірі 1000 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Коментоване правопорушення полягає в порушенні ви-
мог Закону, зокрема статті 18, згідно з якою суб’єкт госпо-
дарювання може проводити переговори, пов’язані з укла-
денням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 
здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповід-
ної іноземної держави встановлено, виходячи з міжнарод-
них зобов’язань України, часткове ембарго, тільки за умови 
отримання ним позитивного висновку центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державного експортного кон тролю, про можливість їх про-
ведення.

Отримання такого висновку є необхідним незалежно 
від місця проведення переговорів. Порядок державного 
експортного кон тролю за проведенням таких переговорів 
встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 
06.06.2012 № 500.

Теоретично, за формальними ознаками, зазначені пере-
говори можуть бути розцінені, як правопорушення, якщо 
в результаті таких переговорів не відбулось укладання 
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зовнішньоекономічних договорів (контрактів), тобто до-
статньо документально підтвердженого факту проведення 
переговорів, за підсумками яких планувалося укладення 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Проте слід 
відмітити, що на практиці отримати доказову базу у такому 
випадку надто складно.

Позитивним висновком Держекспорткон тролю є висно-
вок про можливість проведення суб’єктом переговорів, 
пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів), відповідно до поданих Держекспорткон тролю 
документів. У випадку, якщо для укладення зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів) виникає необхідність про-
водити переговори декілька разів і якщо при цьому предмет 
договору (контракту) не міняється, достатньо отримати по-
зитивний висновок Держекспорткон тролю один раз.

Фактичні обставини коментованого правопорушення по-
винні бути підтверджені доказами, що зафіксовані в про-
токолах проведення переговорів тощо. У цих документах 
повинні бути відображені відомості, що свідчать про те, що 
домовленості учасників переговорів стосуються саме укла-
дання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 
здійснення експорту саме тих товарів, на поставки яких 
до відповідної іноземної держави встановлено часткове  
ембарго.
2.13.5.1.а.7. Неподання або несвоєчасне подання  

центральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері  
державного експортного кон тролю, звітів  
та відповідних документів про підсумки про-
ведення переговорів, зазначених у абзаці сьо-
мому статті 24 Закону, а також про  
фактично здійснені експорт та імпорт  
товарів на підставі отриманих дозволів, 
висновків чи міжнародних імпортних  
сертифікатів, а також про використання  
цих товарів у заявлених цілях
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У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного пра-
вопорушення Держекспорткон троль, відповідно до законо-
давства, накладає на такого суб’єкта штраф у розмірі 500 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Визнання діянь суб’єктів здійснення міжнародних 
передач щодо неподання або несвоєчасного подання 
Держекспорткон тролю звітів як правопорушення викликане 
тим, що звітність це один із важливих чинників державного 
експортного кон тролю, який дає можливість цьому органу 
кон тролювати фактично здійснені міжнародні передачі то-
варів, визначених у дозвільних документах, та використання 
товарів, що є предметом міжнародної передачі у заявлених 
цілях. Інформація, що міститься у звітах суб’єктів вико-
ристовується Держекспорткон тролем для аналізу дотриман-
ня прийнятих у цій галузі міжнародних зобов’язань, а також 
для формування відповідної міжнародної звітності про пе-
редачі окремих категорій товарів, міжнародні передачі яких 
підлягають державному експортному кон тролю.

Коментоване правопорушення полягає в неподанні або 
несвоєчасному поданні Держекспорткон тролю звітів та від-
повідних документів про:

1) підсумки проведення переговорів, зазначених у части-
ні першій статті 18 Закону;

2) фактично здійснені міжнародні передачі товарів вій-
ськового призначення та подвійного використання на під-
ставі отриманих дозволів чи висновків;

3) використання товарів, міжнародні передачі яких здійс-
нені на підставі отриманих дозволів чи висновків, у заявле-
них цілях.

Звітом можна вважати документ, який повинен бути скла-
дений за встановленою формою, містити докладну інфор-
мацію з питань, що є предметом звіту, і повинен подаватися 
Держекспорткон тролю у встановлені терміни.
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2.13.5.1.а.8. Створення перешкод для виконання  
службових обов’язків посадовими особами 
центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері  
державного експортного кон тролю, та  
інших державних органів, що здійснюють 
державний експортний кон троль, під час  
виконання ними своїх службових  
зобов’язань або невиконання законних в 
имог цих осіб

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного пра-
вопорушення Держекспорткон троль, відповідно до законо-
давства, накладає на такого суб’єкта штраф у розмірі 100 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Коментоване правопорушення полягає:
•	 у створенні перешкод для виконання службових 

обов’язків посадовими особами Держекспорткон-
тролю та інших державних органів, що здійснюють 
державний експортний кон троль, під час виконання 
ними своїх службових зобов’язань;

•	 або в невиконанні законних вимог вищезазначених 
осіб;

Посадовими особами Держекспорткон тролю та інших 
державних органів, що здійснюють державний експортний 
кон троль, можна вважати таку категорію службовців цих 
державних органів, які займають передбачені штатним роз-
писом посади і правочинні здійснювати юридично значимі 
дії, у даному випадку дії, пов’язані з експортним кон тролем. 
Службові обов’язки цих посадових осіб зафіксовані в поло-
женнях про структурні підрозділи цих органів (щодо керів-
ників підрозділів), посадових інструкціях працівників і пе-
редбачають виконання робіт, які направлені на реалізацію 
повноважень цих органів в галузі державного експортного 
кон тролю, визначених у Законі та Положенні про Державну 
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службу експортного кон тролю України, затвердженому по-
становою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 159, 
а також положеннях про інші державні органи.

Створення перешкод може виявлятися в будь-яких діях 
суб’єкта, зокрема це несприяння посадовим особам у здійс-
ненні перевірок фактичного використання товарів за при-
значенням їх кінцевими споживачами або недопущення по-
садових осіб до місць встановлення (використання) товарів 
для здійснення таких перевірок тощо.

Законні вимоги посадових осіб Держекспорткон тролю та 
інших державних органів, що здійснюють державний екс-
портний кон троль, це вимоги, які сформовані відповідно до 
вимог Закону, інших нормативно-правових актів, положень 
про ці органи з метою здійснення державного експортного 
кон тролю і документально оформлені .

Як невиконання законних вимог посадових осіб 
Держекспорткон тролю та інших державних органів, що 
здійснюють державний експортний кон троль, можна розці-
нювати пряму необґрунтовану відмову суб’єкта виконати 
вимоги і відмову, обґрунтування якої є безпідставним, а та-
кож невиконання вимоги в установлені терміни, якщо відо-
мо про своєчасне отримання суб’єктом вимоги і про те, що 
відсутні будь-які поважні причини не виконати цю вимогу 
своєчасно.
2.13.5.1.а.9. Безпідставна відмова в наданні інформації 

та документів, які вимагаються  
центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері  
державного експортного кон тролю, або  
іншим державним органом, що здійснює  
державний експортний кон троль у межах 
своїх повноважень, їх навмисне викривлення 
або приховування
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У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного пра-
вопорушення Держекспорткон троль, відповідно до законо-
давства, накладає на такого суб’єкта штраф у розмірі 100 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Коментоване правопорушення полягає у:
•	 безпідставній відмові в наданні інформації та доку-

ментів, які вимагаються Держекспорткон тролем або 
іншим державним органом, що здійснює державний 
експортний кон троль у межах своїх повноважень;

•	 навмисному викривленні або приховуванні інформа-
ції та документів, які вимагаються Держекспорткон-
тролем або іншим державним органом, що здійснює 
державний експортний кон троль у межах своїх повно-
важень.

Повноваження Держекспорткон тролю, інших державних 
органів, що здійснюють державний експортний кон троль, 
передбачені в Законі, інших нормативно-правових актах, 
у тому числі в положеннях про ці державні органи, затвер-
джених в установленому порядку. Зокрема, Законом перед-
бачено, що Держекспорткон троль має право отримувати 
безоплатно від суб’єктів здійснення міжнародних передач 
товарів інформацію, необхідну для здійснення ним повнова-
жень у галузі державного експортного кон тролю.

Безпідставною відмовою в наданні інформації та доку-
ментів є відмова в наданні інформації та документів у випад-
ку, якщо вимога надати інформацію та документи пред’явле-
на в межах повноважень державних органів, що здійснюють 
державний експортний кон троль.

Як відмову в наданні інформації та документів можна 
розцінювати пряму необґрунтовану відмову суб’єкта нада-
ти інформацію та документи і відмову, обґрунтування якої є 
безпідставним.
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Навмисним викривленням інформації та документів, які 
вимагаються Держекспорткон тролем або іншим державним 
органом, що здійснює державний експортний кон троль у ме-
жах своїх повноважень, можна вважати дії суб’єкта по вне-
сенню до інформації та документів відомостей, які свідомо 
для цього суб’єкта є такими, що не відповідають дійсності.

Приховуванням інформації та документів можна вважа-
ти будь-які умисні дії суб’єкта, які виключають можливість 
Держекспорткон тролю або іншому державному органу, що 
здійснює державний експортний кон троль, отримати необ-
хідну їм інформацію та документи, зокрема ненадання ін-
формації та документів в установлені терміни, якщо відомо 
про своєчасне отримання цим суб’єктом запиту і відомо, що 
відсутні будь-які поважні причини не надати витребувані ін-
формацію та документи.
2.13.5.1.а.10. Навмисне знищення документів,  

пов’язаних з укладанням та виконанням  
зовнішньоекономічних договорів  
(контрактів) стосовно здійснення  
міжнародних передач товарів, на підставі 
яких були отримані дозволи, висновки чи 
міжнародні імпортні сертифікати, до  
закінчення строку їх зберігання

У разі вчинення суб’єктом зазначеного правопорушення 
Держекспорткон троль, відповідно до законодавства, накла-
дає на такого суб’єкта штраф у розмірі 1000 неоподаткова-
них мінімумів доходів громадян.

Статтею 22 Закону передбачено, що суб’єкт здійснен-
ня міжнародних передач товарів зобов’язаний забезпечити 
зберігання документів, пов’язаних з укладанням та вико-
нанням зазначених договорів (контрактів), на підставі яких 
були отримані дозволи, висновки чи міжнародні імпортні 
сертифікати, протягом п’яти років з дня закінчення проце-
су здійснення міжнародної передачі товарів. Закон визнає 
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правопорушенням саме навмисне знищення вищезазначе-
них документів до закінчення строку їх зберігання.

Навмисним знищенням документів можна вважати дії 
суб’єктів міжнародних передач у формі прямого умислу, які 
призвели до втрати або приведення документів у стан, який 
виключає їх використання.

Обов’язок доказу факту навмисного знищення цих до-
кументів покладається на орган застосування стягнення за 
це правопорушення, тобто на Держекспорткон троль. Факт 
навмисного знищення цих документів може бути доказаний 
будь-яким шляхом, який не викликає сумніву в його досто-
вірності.
2.13.5.2. Застосування санкцій до суб’єктів-порушників

Частиною другою статті 25 Закону передбачено, що для 
накладення штрафів за правопорушення, що зазначені, в аб-
зацах другому та третьому статті 24 Закону, центральний ор-
ган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державного експортного кон тролю, повинен отримати пись-
мовий висновок Служби безпеки України, який складається 
з урахуванням пропозицій Міністерства закордонних справ 
України, Міністерства оборони України, Служби зовнішньої 
розвідки України, інших центральних органів виконавчої 
влади і державних органів.

Таким чином, залежно від результатів висновку застосо-
вуються різні розміри штрафів, а саме:

•	 у разі якщо правопорушенням було завдано шкоди на-
ціональним інтересам України чи порушено міжнарод-
ні зобов’язання України, то штраф накладається в роз-
мірі 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом 
відповідної міжнародної передачі;

•	 якщо правопорушенням не було завдано шкоди націо-
нальним інтересам України чи порушено міжнародні 
зобов’язання України, то штраф накладається в розмірі 
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100 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відпо-
відної міжнародної передачі;

2.13.5.3. Застосування додаткових санкцій до  
суб’єктів-порушників

Крім накладання штрафів, зазначених у статті 25 За-
кону, до суб’єктів (юридичних осіб) (дивись підпункти 
2.13.5.1.а.1. —2.13.5.1.а.10 пункту 2.13.5 цієї глави) відпо-
відними державними органами можуть бути застосовані 
такі санкції, як скасування або зупинення дії відповідного 
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, 
які надані ними такому суб’єкту, скасування його реєстра-
ції як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, на-
слідком чого є припинення дії всіх дозвільних документів та 
документів про гарантії, наданих такому суб’єкту та чинних 
на день скасування реєстрації, а також скасування раніше 
наданих такому суб’єкту повноважень на право здійснення 
експорту, імпорту товарів військового призначення або то-
варів, які містять відомості, що становлять державну таєм-
ницю.
2.13.5.3.а. Повноваження Держекспорткон тролю щодо 

застосування додаткових санкцій
Частиною третьою статті 25 Закону встановлено право 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері державного експортного кон тролю (яким 
є Держекспорткон троль), застосовувати додаткові санкції до 
суб’єктів —  порушників як:

•	 скасовувати дію відповідно дозволу, висновку чи міжна-
родного імпортного сертифіката, які надав Держекспорткон-
троль суб’єкту, що допустив правопорушення;

•	 зупиняти дію відповідно дозволу, висновку чи міжна-
родного імпортного сертифіката, які надав Держекспорткон-
троль суб’єкту, що допустив правопорушення;



401

•	 скасовувати реєстрацію суб’єкта-порушника в Держ-
експорткон тролі як суб’єкта здійснення міжнародних пере-
дач товарів.

Скасування дії відповідно дозволу, висновку чи міжна-
родного імпортного сертифіката це визнання їх не чинними, 
тобто такими, на підставі яких не може здійснюватися ді-
яльність з міжнародної передачі товарів. При скасуванні дії 
зазначених документів, суб’єкту господарювання для здійс-
нення діяльності з міжнародної передачі товарів необхідно 
в установленому порядку звернутися до Держекспорткон-
тролю для отримання нових.

Зупинення дії відповідно дозволу, висновку чи міжна-
родного імпортного сертифіката у разі порушення законо-
давства в галузі державного експортного кон тролю здійсню-
ється Держекспорткон тролем на час проведення додаткової 
експертизи чи на час усунення суб’єктом порушень, що ста-
ли приводом для зупинення. Після усунення суб’єктом по-
рушень, що стали приводом для зупинення дії зазначених 
документів, їх дія поновлюється, а у випадку, коли порушен-
ня не усунені —  приймається рішення про скасування дії до-
кументів.

Скасовування реєстрації суб’єкта господарювання 
в Держекспорткон тролі як суб’єкта здійснення міжнарод-
них передач товарів здійснюється у порядку, передбаченому 
в Інструкції про реєстрацію в Держекспорткон тролі Украї-
ни суб’єктів підприємницької діяльності як суб’єктів здійс-
нення міжнародних передач товарів, затвердженій наказом 
Держекспорткон тролю від 27.04.2009 № 31, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653. 
Першим етапом скасування реєстрації суб’єкта у випад-
ку порушення ним законодавства в галузі державного екс-
портного кон тролю є тимчасове припинення дії посвідчен-
ня про реєстрацію, а у разі, якщо суб’єкт не усунув факти, 
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які призвели до тимчасового припинення дії посвідчення, 
за рішенням Голови Держекспорткон тролю посвідчення, 
а значить і реєстрація суб’єкта, скасовується. Суб’єкт, дію 
посвідчення якого було скасовано, звертається із заявою 
про поновлення дії посвідчення або його повторне надання 
тільки в разі усунення причин, що призвели до тимчасового 
припинення або скасування дії посвідчення.

Скасовування реєстрації суб’єкта господарювання 
в Держекспорткон тролі як суб’єкта здійснення міжнародних 
передач товарів має своїм наслідком неможливість як продов-
ження цим суб’єктом здійснення такої діяльності, так і уне-
можливлює його нову реєстрацію в Держекспорткон тролі для 
отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного 
сертифіката. Скасування реєстрації суб’єкта господарювання 
в Держекспорткон тролі як суб’єкта здійснення міжнародних 
передач товарів автоматично тягне за собою скасування всіх 
виданих йому дозвільних документів, навіть якщо про це не 
зазначено в рішенні про скасування реєстрації.

На відміну від накладання штрафів, Законом не передбаче-
но, у якому саме випадку правопорушення Держекспорткон-
троль може застосовувати скасування або зупинення дії 
відповідно дозволу, висновку чи міжнародного імпортного 
сертифіката, або скасування його реєстрацію в цьому ор-
гані як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.
Таким чином, можна зробити висновок, що ці заходи засто-
совуються Держекспорткон тролем, виходячи із фактичних 
обставин порушення законодавства суб’єктом господарю-
вання, характеру допущеного ним порушення, виходячи із 
оцінки можливих наслідків цього порушення, особи поруш-
ника (наприклад, порушення законодавства ним допускаєть-
ся повторно).

Рішення Держекспорткон тролю про скасування або зу-
пинення дії дозволу, висновку чи міжнародного імпортного 
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сертифіката або скасування реєстрації суб’єкта господарю-
вання в цьому органі як суб’єкта здійснення міжнародних 
передач товарів, є правозастосовчим актом. Цей акт носить 
двояку юридичну функцію, по-перше, це так звана юридич-
на констатація, тобто визнання того, що конкретна юридич-
на особа допустила конкретне правопорушення, по-друге, 
правозастосовчий акт встановлює новий юридичний обов’я-
зок –припинити діяльність, на яку було надано чи не надано 
дозвіл, висновок, міжнародний імпортний сертифікат або 
посвідчення про реєстрацію суб’єкта. Таке рішення може 
бути оскаржено в суді.
2.13.5.3.б. Повноваження інших державних органів щодо 

застосування додаткових санкцій
Частиною четвертою статті 25 Закону «Про державний 

кон троль за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання» передбачено, що 
у разі вчинення суб’єктом здійснення міжнародних передач 
товарів —  юридичною особою, яка має повноваження на 
право здійснення експорту, імпорту товарів військового при-
значення або товарів, які містять відомості, що становлять 
державну таємницю, правопорушень, передбачених цим 
Законом, або у разі коли внаслідок таких правопорушень 
завдано значної шкоди політичним або економічним інтере-
сам держави, національній безпеці або обороні держави,  
Кабінет Міністрів України за поданням центрального орга-
ну виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державного експортного кон тролю (Держекспорткон тролю) 
може скасувати раніше надані такій особі зазначені повно-
важення.

Скасування повноважень на право здійснення експорту, 
імпорту товарів військового призначення або товарів, які 
містять відомості, що становлять державну таємницю, здійс-
нюється Кабінетом Міністрів України у таких випадках:
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по-перше, у разі вчинення суб’єктом правопорушень, пе-
редбачених абзацами другим —  сьомим статті 24 Закону (ди-
вись підпункти 2.13.5.1.а.1. —2.13.5.1.а.7 пункту 2.13.5 цієї 
глави);

по-друге, у разі коли внаслідок таких правопорушень зав-
дано значної шкоди політичним або економічним інтересам 
держави, національній безпеці або обороні держави (дивись 
підпункт 2.13.5.2. пункту 2.13.5 цієї Глави);

Таке рішення Кабінет Міністрів України приймає за по-
данням Держекспорткон тролю як органу, який забезпечує 
кон троль за використанням суб’єктом господарювання по-
вноважень, наданих йому Кабінетом Міністрів України. 
Суб’єкти господарювання, повноваження яких скасовано 
Кабінетом Міністрів України, можуть звернутися із заявою 
про відновлення дії або повторне надання повноважень тіль-
ки у разі усунення причин, через які такі повноваження було 
скасовано.
2.13.5.3.в. Відповідальність за збитки, які суб’єкти  

зазнають внаслідок застосування додаткових 
санкцій

Частиною шостою статті 25 зазначеного вище Закону 
встановлено, що держава не несе перед суб’єктом здій-
снення міжнародних передач товарів —  юридичною особою 
відповідальності за збитки, яких вона може зазнати внас-
лідок скасування або зупинення дії дозволу, висновку чи 
міжнародного імпортного сертифіката, а також скасування 
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів 
військового призначення або товарів, які містять відомості, 
що становлять державну таємницю, якщо така особа вчини-
ла порушення законодавства, визначені статтею 24 Закону, 
або у разі коли такі дії випливають із необхідності забезпе-
чення захисту національних інтересів чи дотримання міжна-
родних зобов’язань України щодо нерозповсюдження зброї 
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масового знищення, засобів її доставки та обмеження пере-
дач звичайних видів озброєння.

Норма законодавства щодо відсутності відповідальності 
держави перед суб’єктом здійснення міжнародних передач 
товарів —  юридичною особою за збитки, яких ця особа може 
зазнати, стосується двох випадків:

по-перше, коли збитків внаслідок скасування або зупи-
нення дії дозволу, висновку чи міжнародного імпортно-
го сертифіката, а також скасування повноважень на право 
здійснення експорту, імпорту товарів військового призна-
чення або товарів, які містять відомості, що становлять дер-
жавну таємницю, зазнала особа, яка вчинила порушення за-
конодавства, визначені Законом;

по-друге, у разі коли дії по скасуванню або зупиненню дії 
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, 
а також скасуванню повноважень на право здійснення екс-
порту, імпорту товарів військового призначення або товарів, 
які містять відомості, що становлять державну таємницю, 
випливають із необхідності забезпечення захисту націо-
нальних інтересів чи дотримання міжнародних зобов’язань 
України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, 
засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів 
товарів військового призначення.

Ця норма Закону базується на загальних принципах під-
приємницької діяльності, визначених в законодавстві Украї-
ни, зокрема в Господарському кодексі України, а саме під-
приємництво —  це господарська діяльність, що здійснюєть-
ся суб’єктами господарювання на власний ризик, а також на 
засадах здійснення ними своєї діяльності, які полягають, зо-
крема у тому, що суб’єкти господарювання повинні здійсню-
вати свою діяльність у межах встановленого правового госпо-
дарського порядку, додержуючись вимог законодавства. Під 
збитками, яких може зазнати суб’єкт зовнішньоекономічної 



406

діяльності —  правопорушник, у даному випадку маються на 
увазі витрати, зроблені цією особою у зв’язку з укладанням 
договорів на міжнародну передачу товарів, не одержані нею 
доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних 
обставин, якби вона не допускала дій, що призвели до скасу-
вання або зупинення дії дозволу, висновку чи міжнародного 
імпортного сертифіката, а також скасування повноважень на 
право здійснення експорту, імпорту товарів військового при-
значення або товарів, які містять відомості, що становлять 
державну таємницю.

2.13.5.4. Накладання штрафів за порушення вимог  
законодавства в галузі державного  
експортного кон тролю

Накладання штрафів за порушення вимог законодавства 
в галузі державного експортного кон тролю здійснюється 
Держекспорткон тролем у порядку і спосіб, визначені Зако-
ном України «Про державний кон троль за міжнародними 
передачами товарів військового призначення та подвійного 
використання», іншими актами законодавства та Положен-
ням про Державну службу експортного кон тролю України, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
31.03.2015 № 159.

Завданням провадження у справах про порушення юри-
дичними особами вимог законодавства у галузі державного 
експортного кон тролю (далі —  справа) є своєчасне, повне та 
об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення 
її відповідно до чинного законодавства, забезпечення вико-
нання винесеного рішення, виявлення причин та умов, що 
сприяють учиненню порушень юридичними особами вимог 
законодавства у галузі державного експортного кон тролю 
(далі —  порушення), а також запобігання таким порушен-
ням.
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Виходячи з зазначеного, посадові особи Держекспорт кон-
тролю у межах своїх повноважень зобов’язані в кожному 
випадку виявлення ознак порушення вжити усіх необхідних 
заходів для встановлення факту порушення та його доку-
ментального закріплення, а також своєчасно застосувати пе-
редбачені законодавством штрафи.

Примітка:
Під терміном «посадова особа» за звичаєм розуміється 

особлива категорія службовців державних і громадських 
органів, установ, організацій, підприємств, які займають 
постійно або тимчасово, за призначенням, вибором чи 
в іншому встановленому порядку передбачені штатним 
розписом посади і правомочні здійснювати юридично значимі 
дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення 
правовідносин. Зміст і обсяг таких дій різні і визначаються 
займаною посадою. Залежно від обсягу посадових 
повноважень розрізняють посадових осіб, повноваження 
яких мають внутрішньо-організаційний характер (керівний 
склад підприємств, установ, організацій) та публічний 
характер, тобто поширюються за межі державних 
органів на організації та громадян, безпосередньо не 
підпорядкованих їм по службі, наділених повноваженнями 
щодо застосування заходів примусу стосовно осіб, не 
підпорядкованих їм. Службові обов’язки цих посадових осіб 
зафіксовані в положеннях про структурні підрозділи (щодо 
керівників підрозділів), посадових інструкціях працівників 
і передбачають виконання робіт, які направлені на 
реалізацію повноважень цих органів, установ, організацій 
чи підприємств.

Підготовка справ до розгляду здійснюється уповноваже-
ними посадовими особами відповідального (підрозділ по-
передження правопорушень) та профільного (експертний 
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підрозділ) підрозділів Держекспорткон тролю (далі —  
уповноваженими особами).

Рішення про накладення штрафів приймається Головою 
Держекспорткон тролю чи його заступником (далі —  ке-
рівник Держекспорткон тролю) відповідно до розподілу 
функціональних обов’язків протягом десяти днів з дня от-
римання матеріалів, необхідних для вирішення справи.

Юридична особа може бути притягнена до відповідаль-
ності протягом шести місяців з дня виявлення порушення, 
але не пізніше як через рік з дня порушення цим суб’єктом 
установлених Законом вимог.

Справа не підлягає розгляду в Держекспорткон тролі 
у разі відсутності події порушення, відсутності у діях 
особи складу порушення, припинення юридичної особи, 
щодо якої порушено справу, або коли справа не належить 
до компетенції Держекспорткон тролю чи унаслідок змін 
законодавства вчинені дії втратили ознаки порушення.

Слід зазначити, що штрафи накладаються на підставі 
протоколу про порушення юридичною особою вимог за-
конодавства у галузі державного експортного кон тролю, 
який складається уповноваженою посадовою особою 
Держекспорткон тролю.

Протокол про порушення юридичною особою вимог 
законодавства в галузі державного експортного кон тролю 
складається за певною формою, яка затверджена централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері державного експортного кон-
тролю (Держекспорткон тролем).

У протоколі зазначаються номер, дата і місце його скла-
дання; посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваже-
ної особи, яка склала протокол; повна назва юридичної 
особи, яка порушила законодавство в галузі державного 
експортного кон тролю, її реквізити та місце знаходження; 
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обставини справи; нормативний акт, вимоги якого пору-
шено; інші відомості, необхідні для вирішення справи. 
Протокол про порушення юридичною особою вимог зако-
нодавства в галузі державного експортного кон тролю ра-
зом з поясненням керівника юридичної особи, якою вчине-
но правопорушення, іншої відповідальної посадової особи 
(тобто уповноваженого представника юридичної особи, 
щодо якої складено протокол. Ця особа повинна надати до-
кумент, що підтверджує її повноваження як представника 
юридичної особи) та документами, що стосуються спра-
ви надаються керівнику Держекспорткон тролю протягом 
трьох днів. Документами, що стосуються справи, можуть 
бути пояснення потерпілого, свідків, висновки експерта, 
речові докази тощо, тобто всі матеріальні об’єкти, в яких 
містяться фактичні дані, на підставі яких встановлюються 
обставини, необхідні для правильного вирішення справи.

До розгляду справи Держекспорткон троль має право за-
лучати експертів, фахівців з необхідних напрямів діяльно-
сті, третіх осіб, а також використовувати їх письмові вис-
новки та пояснення, що стосуються справи.

Справа про правопорушення щодо юридичної особи 
розглядається у присутності керівника або представника 
юридичної особи, яка притягується до відповідальності. 
Повноваження такої особи засвідчуються довіреністю.

У разі відсутності керівника або представника юридич-
ної особи справу може бути розглянуто лише в разі, якщо 
є дані про своєчасне повідомлення такої юридичної осо-
би про місце і час розгляду справи і якщо від юридичної 
особи не надійшло клопотання про відкладення розгляду 
справи.

Керівник або представник юридичної особи має пра-
во: бути заслуханим, давати пояснення, надавати докази, 



410

заявляти клопотання, оскаржити рішення уповноваженої 
особи за справою.

Керівник Держекспорткон тролю при розгляді справи 
зобов’язаний з’ясувати відомості щодо наявності або від-
сутності:

•	 факту вчинення порушення;
•	 вини юридичної особи у вчиненні порушення;
•	 відповідальності юридичної особи за вчинене пору-

шення;
•	 інших обставин, що мають значення для прийняття 

законного, об’єктивного рішення за справою.
Рішення керівника Держекспорткон тролю про накла-

дення на суб’єкта господарювання —  юридичну особу 
штрафу за порушення законодавства в галузі державного 
експортного кон тролю оформляється постановою про на-
кладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог 
законодавства у галузі державного експортного кон тролю 
на юридичну особу.

Зазвичай, постанова складається з чотирьох частин: 
вступної, описової, мотивувальної та резолютивної.

У вступній частині зазначаються: номер постанови, дата 
та місце розгляду справи; прізвище, ім’я та по батькові ке-
рівника чи заступника, що виніс постанову; документ, на 
підставі якого він діє; відомості про юридичну особу, щодо 
якої розглядається справа, її місцезнаходження.

В описовій частині викладаються обставини справи, які 
встановлені при її розгляді, та посилання на нормативний 
акт, вимоги якого порушено.

У мотивувальній частині наводяться посилання на дока-
зи, що підтверджують або спростовують наявність факту 
порушення.

У резолютивній частині має бути зазначене прийняте 
за справою рішення із посиланням на відповідні статті 
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нормативного акту, який передбачає наявність або відсут-
ність відповідальності за вчинені юридичною особою дії.

За наявності відповідальності вказується розмір штра-
фу, який юридична особа має сплатити, та розрахунковий 
рахунок, на який сплачується штраф. Постанова має міс-
тити вказівку про порядок її оскарження в суді. Постано-
ва повинна бути підписана керівником Держекспорткон-
тролю, що розглядав справу.

Рішення за справою оголошується негайно після закін-
чення її розгляду та набирає чинності відразу після її ого-
лошення.

Постанова про накладення штрафу складається у трьох 
примірниках. Перший примірник постанови в триденний 
термін після її прийняття вручається під розписку керів-
нику або уповноваженому представнику суб’єкта госпо-
дарювання —  юридичної особи чи надсилається поштою 
протягом трьох робочих днів, про що робиться відповід-
ний надпис на примірнику постанови, що залишається 
у справі Держекспорткон тролю.

Другий та третій примірники постанови про накладення 
на юридичну особу штрафу за порушення вимог законо-
давства у галузі державного експортного кон тролю разом 
з усіма матеріалами справи протягом п’яти робочих днів 
подаються відповідальному підрозділу Держекспорткон-
тролю для кон тролю за виконанням рішення про накла-
дення штрафу. Завершена справа у встановленому по-
рядку передається зазначеним підрозділом до архіву 
Держекспорткон тролю.

Накладення штрафу на юридичну особу за порушення 
законодавства в галузі державного експортного кон тролю 
не звільняє цю юридичну особу від обов’язків усунути по-
рушення законодавства.
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2.13.5.5. Сплата штрафів за порушення вимог  
законодавства в галузі державного  
експортного кон тролю або їх оскарження

2.13.5.5.а. Сплата штрафів
Законом України «Про державний кон троль за міжна-

родними передачами товарів військового призначення та 
подвійного використання» (частина сьома статті 26 Закону) 
передбачено, що штраф підлягає сплаті суб’єктом господа-
рювання —  юридичною особою в п’ятнадцятиденний термін 
з дня його накладення. У разі несплати штрафу в зазначений 
термін він стягується державним виконавцем у порядку, виз-
наченому законодавством. Відстрочка строку сплати штра-
фу законодавством не передбачена.

Штраф може бути сплачено:
•	 добровільно: шляхом перерахування грошових сум до 

державного бюджету на відповідні рахунки. Засвідчена 
у встановленому порядку копія платіжного доручення, 
яка підтверджує сплату штрафу, надсилається юридич-
ною особою —  порушником до Держекспорткон тролю 
протягом п’яти робочих днів з дня сплати штрафу;

•	 примусово державним виконавцем: шляхом звернення 
стягнення на майно правопорушника. Закон України 
“Про виконавче провадження” надає право державно-
му виконавцеві у разі необхідності винести постанову 
про розшук майна боржника. Це дає можливість дер-
жавному виконавцеві робити запити до установ банків, 
реєстраційної служби, органів Державної фіскальної 
служби тощо з метою виявлення доходів боржника та 
майна, що належить йому на праві власності.

2.13.5.5.б. Оскарження штрафів
Законом України «Про державний кон троль за міжна-

родними передачами товарів військового призначення та 
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подвійного використання» (частина восьма статті 26 Закону) 
передбачено, що рішення про накладення штрафу в справах 
про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскар-
жено в суді. При цьому виконання постанови про накладення 
штрафу зупиняється до прийняття відповідного рішення суду.

Цією статтею за принципами загального законодавства 
передбачено оскарження постанови про накладення на юри-
дичну особу штрафу за порушення вимог законодавства 
у галузі державного експортного кон тролю.

У разі, якщо постанову про накладення на юридичну особу 
штрафу за порушення вимог законодавства у галузі держав-
ного експортного кон тролю було прийнято першим заступ-
ником чи заступником керівника Держекспорткон тролю, 
Порядком розгляду справ про порушення юридичними  
особами вимог законодавства в галузі державного експорт-
ного кон тролю, затвердженим наказом Мінекономрозвитку 
від 16.12.2013 № 1490 (зареєстрований Мін’юстом України 
17.01.2014 за № 101/24878), встановлено, що її може бути 
оскаржено до керівника цього органу юридичною особою, 
щодо якої її винесено, протягом десяти робочих днів з дня 
винесення постанови. Пропускання строку без поважних 
причин є підставою для відмови у розгляді скарги.

Подання в установлений строк скарги зупиняє виконан-
ня постанови про накладення на юридичну особу штрафу 
за порушення вимог законодавства у галузі державного екс-
портного кон тролю на період її розгляду до прийняття від-
повідного рішення за справою. Розгляд скарги на постанову 
про накладення на юридичну особу штрафу за порушення 
вимог законодавства у галузі державного експортного кон-
тролю здійснюється Держекспорткон тролем в тримісячний 
строк з дня її надходження.

За результатами розгляду скарги Держекспорткон тролем 
може бути прийняте рішення про: залишення постанови про 
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накладення на юридичну особу штрафу з порушення вимог 
законодавства у галузі державного експортного кон тролю 
без зміни, а скарги —  без задоволення; скасування постано-
ви і надсилання справи на новий розгляд; скасування поста-
нови і закриття справи; зміну постанови повністю або ча  - 
с тково таким чином, щоб розмір штрафів не було збільшено.

Копія постанови про розгляд скарги на постанову про на-
кладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог 
законодавства у галузі державного експортного кон тролю 
протягом трьох днів надсилається юридичній особі, щодо 
якої прийняте рішення.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері державного експортного 
кон тролю, про накладення штрафів, скасування або зупи-
нення дії дозволу, висновку чи міжнародного імпортного 
сертифіката або скасування реєстрації субєкта господарю-
вання в цьому органі як субєкта здійснення міжнародних пе-
редач товарів може бути оскаржено в суді в порядку і стро-
ки, установлені законодавством. Порядок оскарження до 
суду визначений Кодексом адміністративного судочинства 
України. Відповідно до цього Кодексу центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державного експортного кон тролю та його посадові особи, 
які приймають рішення, визначені як суб’єкти владних по-
вноважень і тому спори щодо оскарження їх рішень розгля-
дає адміністративний суд.
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РОЗДІЛ III
СИСТЕМА  
ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО ЕКСПОРТНОГО  
КОН ТРОЛЮ. ПОПЕРЕДНЯ  
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ

Глава 3.1
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМ  
ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО  
ЕКСПОРТНОГО КОН ТРОЛЮ  
СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

3.1.1. Філософія/цілі системи внутрішньофірмового  
експортного кон тролю

3.1.1.а. Мета впровадження експортного кон тролю
Суб’єкти господарювання заробляють прибутки, здійснюю-

чи зовнішньоекономічну діяльність, розробляючи нові про-
дукти та виходячи при цьому на нові ринки збуту. В той 
час як фінансові ризики таких міжнародних передач проа-
налізовані до деталей та враховані, сфера експортного кон-
тролю, нажаль, сприймається як «бюрократична перепона», 
що може призвести до зниження конкурентоспроможності. 
Загальні процедури зовнішньоекономічної діяльності добре 
відомі і не викликають у суб’єктів господарювання сум-
нівів. В той же час частина товарів, що розробляються чи 
виробляються підприємствами є вкрай чутливими з точки зору 
створення зброї масового знищення (далі —  ЗМЗ) чи засобів її 
доставки, або просто є «товарами військового призначення».

Метою та цілями експортного кон тролю є захист інте-
ресів національної безпеки України шляхом створення та-
ких процедур кон тролю, які гарантують нерозповсюдження 
ЗМЗ та засобів її доставки, а також забезпечують здійснення 
міжнародних передач звичайних озброєнь виключно у рамках, 
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передбачених міжнародними зобов’язаннями України з цього 
питання.

З метою досягнення цілей експортного кон тролю ство-
рена державна система експортного кон тролю України, яка 
передбачає виконання додаткових процедур кон тролю віднос-
но міжнародних передач товарів, що підлягають державному 
експортному кон тролю. Слід підкреслити, що введення додат-
кових процедур кон тролю стосується виключно «чутливих» 
товарів, до яких відносяться товари військового призначення 
(далі —  ТВП), товари подвійного використання (далі —  ТПВ), 
а також інші товари, які не внесені до списків товарів, що підля-
гають державному експортному кон тролю та щодо яких відпо-
відно до законодавства застосовується процедура державного 
експортного кон тролю з метою запобігання розповсюдженюю 
ЗМЗ, засобів її доставки та обмежень передач звичайних видів 
озброєння.

Введення додаткових процедур кон тролю певною мірою 
«ускладнює» існуючі загальні процедури зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Звісно, такі процедури сприймаються деякими 
суб’єктами господарювання як «зайві бюрократичні перепони», 
що можуть призвести до зменшення конкурентоспроможності 
товарів. Насправді такі процедури виглядають зовсім інакше. 
Виходячи з того, що сфера національної безпеки та прийняті 
Україною міжнародні зобов’язання безумовно мають перевагу 
над «простим» бажанням суб’єкта мати якомога більший при-
буток, невиконання ним процедур експортного кон тролю може 
призвести до значно більших економічних втрат, ніж додаткові 
витрати на такі процедури. Крім того, слід врахувати, що тема 
міжнародних передач товарів, що підлягають державному екс-
портному кон тролю, є надзвичайно політизованою, а чисельні 
скандали у цій сфері є дуже привабливою для журналістів те-
мою, тому наслідком нехтування вимог експортного кон тролю 
для суб’єктів господарювання можуть бути не тільки економіч-
ні збитки, але й втрата ринків збуту завдяки погіршенню діло-
вої репутації.
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Перша річ, яку повинен усвідомити суб’єкт господарювання, 
це необхідність створення на підприємстві такої системи, яка 
дасть змогу максимально захистити підприємство від можли-
вих «негараздів», пов’язаних з експортом товарів, міжнародні 
передачі яких підлягають державному експортному кон тролю. 
Така система захисту у термінах експортного кон тролю має наз-
ву «система внутрішньофірмового експортного кон тролю» 
(далі —  СВФЕК) підприємства. Створення такої системи, перш 
за все, має на меті:

•	 захист підприємства від можливих порушень чинного за-
конодавства у галузі державного експортного кон тролю 
та пов’язаних з такими порушеннями адміністративних, 
кримінальних та економічних санкцій, які можуть бути 
застосовані;

•	 зменшення ризиків підприємств під час здійснення між-
народних передач товарів, що підлягають державному 
експортному кон тролю;

•	 сприяння виявленню та припиненню міжнародних пе-
редач товарів, що підлягають державному експортному 
кон тролю, які можуть завдати збитків державі або пору-
шують відповідні міжнародні зобов’язання щодо нероз-
повсюдження ЗМЗ, засобів її доставки, звичайних озбро-
єнь та товарів, що можуть бути використані для їх ство-
рення;

•	 сприяння ефективному здійсненню суб’єктом господа-
рювання зовнішньоекономічної діяльності та своєчас-
ному отриманню ним відповідних дозвільних докумен-
тів Державної служби експортного кон тролю України 
(далі —  Держекспорткон троль).

3.1.1.б. Нормативно-правове підґрунтя створення на  
підприємствах систем внутрішньофірмового  
експортного кон тролю

Створення підприємством СВФЕК в цілому є рекомен-
даційною нормою законодавства, але враховуючи специфі-
ку міжнародних передач товарів, що підлягають державному 
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експортному кон тролю, підприємствам, які мають намір здійс-
нювати на міжнародному ринку відповідні операції з такими 
товарами, створення СВФЕК є вигідним як з точки зору без-
пеки існування підприємства, так і з точки зору економічної 
вигоди.

Відповідно до абзацу тридцять шостого статті 1 Закону 
України «Про державний кон троль за міжнародними пере-
дачами товарів військового призначення та подвійного ви-
користання» (далі —  Закон) система внутрішньофірмового 
експортного кон тролю —  це комплекс заходів організаційно-
го, правового, інформаційного та іншого характеру, що ви-
конується суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів 
з метою дотримання ним та підпорядкованими йому структур-
ними підрозділами вимог законодавства в галузі державного 
експортного кон тролю.

Частиною першою статті 14 Закону передбачається, що 
СВФЕК створюються підприємствами «згідно з рекомендаці-
ями центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного кон тролю 
(Держекспорткон тролю —  примітка автора), який сприяє 
створенню такої системи і надає цьому суб’єкту інформа-
ційно-методичну допомогу». На виконання цієї норми наказом 
Держекспорткон тролю від 12.11.2006 № 412 затверджені Ме-
тодичні рекомендації щодо створення суб’єктами здійснення 
міжнародних передач товарів систем внутрішньофірмового 
експортного кон тролю.

Слід знов підкреслити —  вжиття підприємством комплек-
су відповідних заходів забезпечення експортного кон тролю, 
а саме СВФЕК, є вигідним для підприємства. Така вигода 
обумовлена суттєвими економічними перевагами, що можуть 
бути отримані підприємством після створення такої системи. 
Так підприємство, яке створило та належним чином атесту-
вало СВФЕК, має такі додаткові можливості:

1) отримати повноваження Кабінету Міністрів України на 
експорт та імпорт ТВП та, завдяки цьому, проводити 
більш ефективну маркетингову політику з розширення 
зовнішніх ринків збуту товарів;
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2) отримувати генеральні чи відкриті дозвільні документи 
Держекспорткон тролю замість відповідних разових до-
кументів, що значно зменшує поточні втрати коштів та 
часу порівняно із отриманням відповідних разових доку-
ментів.

Зверніть 
увагу

Якщо ви не маєте СВФЕК, ви можете отри-
мувати лише разові дозвільні документи на кож-
ну міжнародну передачу товару в рамках одного 
контракту протягом одного року.

Якщо ви маєте СВФЕК, ви можете отриму-
вати генеральні та відкриті дозвільні документи 
на необмежену кількість міжнародних передач 
товарів протягом трьох років.

Таким чином вигода підприємства поля-
гає у скороченні поточних витрат та збере-
женні часу у десятки разів.

Безумовно, слід мати на увазі, що отримання відповідних 
можливостей та переваг повинно бути пов’язано із відпові-
дальним ставленням підприємства до заходів експортного кон-
тролю. Саме тому створення СВФЕК є обов’язковою нормою 
законодавства у галузі державного експортного кон тролю, 
у випадках, коли підприємство має намір отримати від Ка-
бінету Міністрів України повноваження на право здійснення 
експорту, імпорту ТВП та товарів, які містять відомості, що 
становлять державну таємницю, або в разі коли воно має 
намір отримати генеральний чи відкритий дозвіл або висновок.

Створення на підприємстві СВФЕК повинно бути під-
тверджено з боку Держекспорткон тролю шляхом здійснення 
державної атестації такої системи та видачі підприємству від-
повідного свідоцтва про таку атестацію.

Процедура здійснення атестації визначається Порядком дер-
жавної атестації системи внутрішньофірмового експортного 
кон тролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних пе-
редач товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.07.2003 № 1080 (із змінами).
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3.1.1.в. Заява підприємства щодо цілей та філософії  
створення системи внутрішньофірмового  
експортного кон тролю

Дуже важливим першим кроком є вироблення керівництвом 
підприємства прозорої та зрозумілої заяви щодо цілей екс-
портного кон тролю, а також філософії впровадження такого 
кон тролю на підприємстві. Керівництво і співробітники повин-
ні дотримуватись цієї філософії. Можливим першим кроком 
може стати докладне інформування усього керівного складу 
підприємства щодо цілей та філософії впровадження експорт-
ного кон тролю на підприємстві, а також можливостей, що дає 
створена та атестована СВФЕК.

Важливо! З метою регулярного інформування керівного 
складу підприємства необхідно використовува-
ти наради керівників, на яких піднімати наведені 
нижче питання:

1. Наскільки велика частка експорту товарів, 
міжнародні передачі яких підлягають держав-
ному експортному кон тролю?

2. Чи може товар мати військове застосу-
вання або застосування у зв’язку із можливістю 
його використання для створення ЗМЗ чи засобів 
її доставки?

3. Який діапазон товарів внесений до списків 
товарів, що підлягають державному експортно-
му кон тролю?

4. Скільки експортних процедур потребували 
дозволу протягом звітного періоду?

5. За скількома заявами було відмовлено у на-
данні дозвільного документу протягом звітного 
періоду?

6. Чи проводились зовнішні аудити (перевір-
ки) створеної СВФЕК підприємства? Якщо так, 
будь-ласка, презентуйте відповідний звіт.
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7. Чи вжиті заходи на виконання наданих під 
час перевірки зауважень та рекомендацій?

Експортний кон троль та відповідна поведінка інколи сприй-
мається персоналом підприємства як така, що «гальмує това-
рообіг». Тому завдання керівництва після чіткого усвідомлення 
усіх аспектів експортного кон тролю не тільки встановити необ-
хідний кон троль в рамках СВФЕК, а також забезпечити його за-
гальне правильне сприйняття всім персоналом підприємства. Це 
завдання, яке може бути реальним викликом існуючій організа-
ції взаємодії персоналу підприємства та навіть вимагати вжиття 
певних непопулярних, але необхідних далекоглядних заходів.

Прак-
тична 
порада

До Заяви про цілі створення на підприємстві  
СВФЕК серед інших можна включити такі положення:

«…забезпечення дотримання вимог законодавства 
у галузі державного експортного кон тролю;

…відмова від здійснення будь-яких міжнародних 
передач товарів, у результаті яких може бути по-
рушено законодавство та міжнародні зобов’язання 
України або заподіяна шкода її національним інтере-
сам;

…обов’язковість дотримання підприємством по-
літичних принципів незалежно від комерційної вигоди 
будь-якого замовлення;

…відмова від укладення зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) про здійснення міжнародних 
передач будь-яких товарів або відмови від участі в їх 
виконанні, якщо йому стало відомо, що такі това-
ри можуть бути використані іноземними держава-
ми або іноземними партнерами з метою створення 
ЗМЗ чи засобів її доставки;

…відмова від виконання зовнішньоекономічних до-
говорів (контрактів) про здійснення міжнародних 
передач будь-яких товарів, якщо йому стало відомо, 
що товари будуть використані з іншою метою або
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іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено 
в договорах (контрактах) чи пов’язаних з ними до-
кументах, на підставі яких отримано дозволи або ви-
сновки, а також міжнародні імпортні сертифікати;

…своєчасне подання до Держекспорткон тролю 
звітності про фактичне використання отриманих від 
нього дозволів або висновків» тощо.

Під час роз’яснення такої філософії, перш за все, треба під-
креслити, що проведення таких заходів, не тільки забезпечує 
досягнення цілей експортного кон тролю, а саме —  національ-
ної безпеки та дотримання міжнародних зобов’язань, а й еконо-
мічну безпеку підприємства та захищає його відповідну ділову 
репутацію.

Оформлення подібної, можна сказати, політичної заяви 
відповідає меті створення системи внутрішньофірмового екс-
портного кон тролю та акцентує увагу на необхідності дотри-
мання законодавства у сфері експортного кон тролю.

Перелік перевірочних заходів
(стосовно запитальника щодо заяви 

керівництва підприємства
про цілі та філософію впровадження СВФЕК)

1. Чи містить заява керівництва підприємства 
інформацію (роз’яснення) щодо принципів дер-
жавної політики країни у галузі державного екс-
портного кон тролю?

□

2. Чи містить заява керівництва підприємства 
інформацію щодо зобов’язань вашого підприєм-
ства у галузі державного експортного кон тролю?

□

3. Чи містить заява керівництва підприємства 
пояснення, чому ці зобов’язання є такими важли-
вими?

□
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4. Чи регулярно керівна посадова особа, від-
повідальна за експортний кон троль, або керівник 
підрозділу експортного кон тролю переглядає фі-
лософію підприємства на її актуальність, чи були 
інші резолюції керівництва щодо змістовності цієї 
філософії?

□

Власне переконання керівництва підприємства у необхідно-
сті дотримання законодавства у галузі державного експортного 
кон тролю та створення для цього власної СВФЕК, безумовно, 
буде надійною запорукою економічної безпеки підприємства 
та високого рівня довіри до нього як з боку державних орга-
нів, так і ділових партнерів.

3.1.2. Заходи організаційного характеру, що доцільно  
вжити на шляху створення системи  
внутрішньофірмового експортного кон тролю

3.1.2.а. Урахування специфіки підприємства
Одним з вирішальних факторів у процесі організації  

СВФЕК є врахування таких чинників як розмір підприємства 
(установи, організації, компанії тощо) діапазон продукції, ді-
лові партнери, потужність виробництва, кваліфікація персона-
лу тощо. Особливу увагу слід приділити тій частці продукції 
підприємства, яка є «чутливою» з точки зору цілей експортно-
го кон тролю.

Створена підприємством СВФЕК повинна бути адекватною 
сфері його комерційних інтересів, його економічним можли-
востям і діловій активності на міжнародних ринках.

Під час створення СВФЕК і планування організаційних за-
ходів, вжиття яких є обов’язковим для її ефективного функ-
ціонування, необхідно також враховувати профіль діяльності 
і виробничу структуру підприємства, наявність у підприєм-
ства філій і дочірніх компаній, потенційну можливість викори-
стання експортованої продукції для створення ЗМЗ, засобів її 
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доставки або для створення звичайних видів озброєнь та вій-
ськової техніки, а також обсяги і географію експортних поста-
вок такої продукції.

Впровадження та забезпечення виконання вимог експортно-
го кон тролю повинно бути обов’язком керівництва підприєм-
ства, якому необхідно створити умови та виділити відповідні 
ресурси як для належного виконання вимог експортного кон-
тролю, так і для кон тролю за такою діяльністю.

Керівництву підприємства необхідно ввести прозору і чіт-
ку систему правил, які організовують персонал підприємства 
на належне виконання законодавства у галузі державного екс-
портного кон тролю. Основою побудови такої системи має бути 
норма, що будь-які контракти чи інші роботи не можуть вико-
нуватися, якщо вони будь-яким чином порушують законодав-
ство у галузі державного експортного кон тролю, незалежно від 
комерційної вигоди підприємства.

Такі правила необхідно впровадити на усіх організацій-
них рівнях підприємства, особливо на тих, що пов’язані 
з експортом (реекспортом), імпортом, тимчасовим вивезен-
ням/ввезенням, збутом, наданням послуг, доставкою товарів 
чи іншою діяльністю, на яку поширюється дія експортного 
кон тролю.

3.1.2.б. Призначення керівної посадової особи,  
відповідальної за експортний кон троль

Організаційну структуру СВФЕК підприємства в цілому по-
винна очолити керівна посадова особа (наприклад, директор 
підприємства, його перший заступник, заступник з питань еко-
номічної безпеки підприємства, заступник з питань експортно-
го кон тролю тощо), яка має відповідні владні повноваження, 
у тому числі такі, що забезпечують їй можливість координації 
діяльності з питань експортного кон тролю в усіх підрозділах 
підприємства, та яка на достатньому рівні володіє знаннями 
законодавства у галузі державного експортного кон тролю, до-
сконало знає товари (вироби, технології, послуги), міжнародні 
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передачі яких здійснює підприємство, та вимоги до здійснення 
таких передач.

Функції та повноваження одного з керівників підприємства 
щодо відповідальності за експортний кон троль повинні бути 
чітко визначені у функціональних обов’язках такого керівника. 
Такі повноваження одного з керівників та його посада значно 
підсилюють філософію підприємства відносно експортного 
кон тролю та надають можливість дієвого функціонування 
створеної на підприємстві СВФЕК.

Перелік перевірочних заходів
(керівна посадова особа підприємства, 
відповідальна за експортний кон троль)

1. Чи входить посадова особа, відповідальна за 
експортний кон троль, до складу керівництва підпри-
ємства?

□

2. Чи віднесено до посадових обов’язків керівни-
ка, що відповідає за експортний кон троль, функції та 
повноваження із здійснення заходів експортного кон-
тролю на підприємстві?

□

3. Чи його прізвище повідомлено Держекспорткон-
тролю у відповідних розділах заяв про реєстрацію під-
приємства?

□

Керівна посадова особа, відповідальна за експортний кон-
троль, повинна нести повну відповідальність за встановлення 
та виконання процедур експортного кон тролю на підприємстві. 
Такий керівник повинен ввести в дію організаційні інструкції 
з питань експортного кон тролю, забезпечити врахування цих 
інструкцій персоналом підприємства, скласти кваліфікацій-
ні вимоги до персоналу підприємства, залученого до цих пи-
тань, створити умови для навчання такого персоналу, а також 
кон тролювати належне виконання ним заходів експортного  
кон тролю.



426

3.1.2.в. Організація підрозділу експортного кон тролю
Для забезпечення поточної діяльності підприємства у га-

лузі експортного кон тролю бажано створити на підприємстві 
відповідний підрозділ експортного кон тролю з урахуванням 
принципу його максимальної централізації.

Для забезпечення цього принципу підрозділ експортного 
кон тролю рекомендується організувати як самостійну штатну 
одиницю, що підпорядкована безпосередньо керівнику під-
приємства, відповідальному за здійснення заходів експортного 
кон тролю.

Застере-
ження!

Для впевненої та незалежної роботи підрозділ 
експортного кон тролю підприємства не повинен 
підпорядковуватися іншим підрозділам підпри-
ємства, особливо таким, які здійснюють марке-
тинг ринків збуту, безпосередньо займаються збу-
том товарів, проводять переговори, укладають 
контракти або здійснюють митне оформлення 
товарів.

Підрозділ експортного кон тролю дійсно потребує певного 
рівня незалежності на підприємстві. Чим менше підприємство, 
тим важче таку незалежність забезпечити. Підприємство по-
винно гарантувати, що внаслідок такої діяльності не виникне 
будь-який конфлікт інтересів. Якщо співробітники підрозділу 
експортного кон тролю відповідають одночасно і за експортний 
кон троль і за, наприклад, продаж, то конфлікт інтересів осо-
бливо очевидний. Найкращий шлях —  зробити підрозділ екс-
портного кон тролю настільки незалежним, наскільки це мож-
ливо. Рекомендується створити саме окремий підрозділ з цих 
питань або забезпечити відповідний статус відповідальному за 
експорт (на зовсім маленьких підприємствах).

Прак-
тична 
порада

Розгляньте представлений на мал. 3.1-1 варіант 
схеми структурно-організаційних зв’язків підрозділу 
експортного кон тролю. За цією схемою підрозділ екс-
портного кон тролю є самостійним та підпорядкову-
ється як керівнику підприємства, так і його заступ-
нику, відповідальному за експортний кон троль.
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Мал. 3.1-1. Варіант структурно-організаційних зв’язків  
підрозділу експортного кон тролю підприємства 

Безумовно, важливе значення має рівень матеріально-тех-
нічного забезпечення підрозділу експортного кон тролю. Вза-
галі, рівень оснащення підрозділу експортного кон тролю свід-
чить про розуміння керівництвом підприємства важливості 
вирішення питань експортного кон тролю в цілому.

3.1.2.г. Відбір персоналу
Відбір належного персоналу, призначення керівника під-

розділу експортного кон тролю, а також відпрацювання діє-
вого механізму взаємодії є досить непростим завданням.

Персонал підрозділу експортного кон тролю повинен от-
римувати вказівки щодо своєї діяльності виключно від без-
посереднього керівника цього підрозділу, або від керівника 
підприємства, що відповідає за експортний кон троль. Тіль-
ки вони мають право надати розпорядження щодо того чи 
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іншого випадку, пов’язаного зі здійсненням міжнародних пе-
редач товарів. Персонал підрозділу експортного кон тролю та 
його керівник повинні вчасно та без перешкод інформувати 
керівника підприємства, що відповідає за експортний кон-
троль, щодо будь-яких проблемних питань у цьому напрям-
ку. Таким чином цей керівник матиме змогу миттєво реагува-
ти на будь-які «проблеми».

Дуже важливим є чітке дотримання персоналом підпри-
ємства правил експортного кон тролю, навіть за відсутності 
керівника, що відповідає за експортний кон троль, який, на-
приклад, може перебувати у відрядженні.

Персонал підрозділу експортного кон тролю повинен про-
йти навчання та мати достатній рівень знань у галузі держав-
ного експортного кон тролю.

Керівник підрозділу експортного кон тролю є ключовою 
фігурою в організації СВФЕК підприємства. Він є відпові-
дальним за дотримання встановлених нормативних поло-
жень. Від нього залежить рівень організації СВФЕК, підбір 
відповідного персоналу, забезпечення попереднього навчан-
ня та здійснення перевірок. Крім того, він своїм підписом по-
винен підтверджувати заяви підприємства щодо отримання 
дозвільних документів Держекспорткон тролю.

Керівник створеного підрозділу експортного кон тролю 
має безпосередньо підпорядковуватися керівнику підпри-
ємства, що відповідає за експортний кон троль, та отримати 
повноваження, достатні для виконання покладених на нього 
функцій, у тому числі право звертатися до керівництва з ви-
могою припинити на будь-якому етапі здійснення міжна-
родної передачі у випадку виникнення будь-яких обставин, 
що можуть призвести до порушення законодавства у галузі 
державного експортного кон тролю або до невиконання від-
повідних міжнародних зобов’язань України.

Важливо! Керівник підрозділу експортного кон тролю 
в межах його компетенції повинен бути залучений 
до усіх процесів! Якщо він відокремлений від усіх 
поточних операцій, він не може належним чином 
виконувати свої обов’язки.
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Керівник підрозділу експортного кон тролю повинен звер-
нути особливу увагу на відбір службовців, що матимуть 
справу з експортним кон тролем. Він повинен гарантувати, 
що працівники з необхідними професійними (юридичними 
та технологічними) знаннями здійснюють експертизу в усіх 
підрозділах підприємства, діяльність яких пов’язана з зов-
нішньоекономічною діяльністю, та що ці працівники є надій-
ними. Це повинно бути доведено до керівника підприємства, 
що відповідає за експортний кон троль, шляхом представлен-
ня відповідних документів, дипломів тощо. Нові службовці 
повинні пройти навчання з метою ознайомлення їх з орга-
нізацією внутрішньофірмового експортного кон тролю, пра-
вовими обов’язками та нормативною базою, що надасть їм 
змогу діяти відповідно до законодавства у сфері експортного 
кон тролю.

Перелік перевірочних заходів
(щодо відбору персоналу)

Для кваліфікованих службовців з питань експорт-
ного кон тролю, що працюють у підрозділі експортного 
кон тролю:

□

1. Чи відповідає службовець необхідним професій-
ним вимогам?

(Організаційні навички, знання специфічних проце-
сів, процедур та відповідної логістики тощо, загальні 
знання щодо товарів та їх технічних характеристик, до-
статня підготовка з питань експортного кон тролю, рі-
вень володіння державною мовою)

□

2. Чи відповідає службовець необхідним особистіс-
ним вимогам?

(Надійність, почуття відповідальності, аналітичні 
та організаційні навички, навички ведення перегово-
рів, здатність та готовність приймати рішення, здат-
ність та готовність до вивчення відповідних інструкцій 
та постійного підвищення рівня цих знань)

□



430

Правила, процедури та посадові інструкції фахівців з екс-
портного кон тролю на підприємстві повинні бути формалізова-
ні таким чином, щоб їх дотримання було забезпечено незалеж-
но від кадрових змін. При цьому керівник підприємства, що 
відповідає за експортний кон троль, має забезпечувати постій-
не навчання персоналу, у тому числі, розроблення відповідних 
довідкових матеріалів, які надають персоналу достатні знання 
для виконання обов’язкових процедур експортного кон тролю.

Підрозділ експортного кон тролю повинен бути координую-
чим центром для інших підрозділів підприємства та інформу-
вати їх про нові нормативно-правові акти та положення, змі-
ни у внутрішніх процесах, коригування процесів, пов’язаних 
з експортним кон тролем тощо. Зазначена інформація повинна 
бути доведена до відповідних службовців якнайскоріше. Крім 
того, усе підприємство повинно бути обізнаним, до кого звер-
татися у разі виникнення питань, що стосуються законодав-
ства у сфері експортного кон тролю. Список контактних осіб 
повинен бути доступний усім службовцям, наприклад, шляхом 
його розміщення у локальній комп’ютерній мережі, регулярно 
повинен перевірятися керівником підприємства, що відповідає 
за експортний кон троль та керівником підрозділу експортного 
кон тролю.

3.1.3. Основні завдання системи експортного кон тролю 
підприємства

Створюючи підрозділ експортного кон тролю та СВФЕК 
в цілому, необхідно передбачити основні завдання в цій галу-
зі та механізми їх виконання. Чітке окреслення усіх завдань 
та подальше внесення їх до Положення, що стосується систе-
ми внутрішньофірмового експортного кон тролю, забезпечить 
підрозділу експортного кон тролю можливість реалізації кон-
трольних функцій дотримання законодавства на всіх етапах 
підготовки та здійснення зовнішньоекономічних операцій 
з товарами, міжнародні передачі яких підлягають державному 
експортному кон тролю.
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Перелік перевірочних заходів
(щодо орієнтовного переліку основних 

завдань СВФЕК підприємства)
Маючи на меті забезпечення виконання належних організа-

ційних заходів у рамках СВФЕК підприємства, треба впевни-
тися, чи продумані та відпрацьовані на підприємстві наведені 
нижче основні завдання цієї системи, а саме:

1) розробка та адміністрування про-
грами експортного кон тролю підприєм-
ства;

□

2) підготовка та передача до підроз-
ділів підприємства керівництв, вказівок 
та інструкцій щодо виконання конкрет-
ними підрозділами вимог експортного 
кон тролю;

□

3) розгляд усіх комерційних пропо-
зицій, зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) та їх проектів з подальшим 
документальним оформленням результа-
тів такого розгляду;

□

4) визначення характеру операцій, 
пов’язаних з міжнародними передачами 
товарів, які здійснюють підрозділи під-
приємства та потрібних для їх виконан-
ня дозвільних документів;

□

5) ідентифікація товарів, що передба-
чає встановлення відповідності конкрет-
них товарів, які є об’єктами міжнарод-
них передач, найменуванням та описам 
товарів, унесеним до списків товарів, 
що підлягають державному експортно-
му кон тролю (далі —  кон трольні списки 
товарів);

□
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6) підготовка та подання до 
Держекспорткон тролю заяв та необхід-
них документів щодо отримання посвід-
чення про реєстрацію як суб’єкта здійс-
нення міжнародних передач товарів та 
дозвільних документів;

□

7) кон троль за використанням доз-
вільних документів; □

8) отримання та подання до 
Держекспорткон тролю документальних 
матеріалів щодо доставки товарів кінце-
вому споживачу;

□

9) участь у здійсненні фізичного кон-
тролю доставки товарів до кінцевого 
споживача;

□

10) регулярне звітування перед 
Держекспорткон тролем про використан-
ня отриманих дозвільних документів та 
документів про гарантії;

□

11) впровадження програм навчання 
та підвищення кваліфікації співробіт-
ників підприємства у сфері державно-
го експортного кон тролю та підготовка 
необхідних навчальних матеріалів для 
цього;

□

12) створення рекомендацій щодо ви-
конання вимог дозвільних документів на 
всіх етапах діяльності щодо здійснення 
міжнародних передач товарів (маркетинг 
ринків, ведення переговорів, укладення 
контрактів та інша зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства);

□
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13) координація діяльності із спів-
робітниками, відповідальними за екс-
портний кон троль у підрозділах підпри-
ємства, що здійснюють заходи у рамках 
завдань СВФЕК підприємства, у тому 
числі таких як відділ маркетингу, техніч-
ний відділ, відділ закупівель, юридичний 
відділ, фінансовий відділ, відділ контра-
ктів, відділ професійної підготовки, 
відділ митного оформлення та ліцен-
зування, відділ економічної безпеки, до-
поміжні відділи тощо (в залежності від 
штатної структури підприємства);

□

14) перевірка замовників експортної 
продукції щодо встановлення ризиків 
використання продукції не за призна-
ченням;

□

15) перевірка всіх учасників на мож-
ливу належність до списків „забороне-
них” партнерів;

□

16) негайне сповіщення Держ-
експорткон тролю та інших державних 
органів щодо виявлених порушень зако-
нодавства у сфері державного експорт-
ного кон тролю замовниками чи іншими 
учасниками операцій з міжнародних пе-
редач товарів;

□

17) ведення документації, пов’язаної 
з отриманням та використанням доз-
вільних документів та документів про  
гарантії.

□

Звісно, що перелік наведених завдань є орієнтовним і зале-
жить від специфіки діяльності та розміру підприємства, але 
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на практиці ці завдання є основними для системи експортного 
кон тролю підприємства.

3.1.4.Основні функції підрозділу експортного кон тролю
Не менш важливим є визначення конкретних функцій під-

розділу експортного кон тролю підприємства, що надасть усім 
іншим підрозділам чітке уявлення, що саме є процедурами екс-
портного кон тролю на підприємстві та який обсяг робіт пови-
нен регулярно здійснюватись у поточній роботі.

Перелік перевірочних заходів
(щодо орієнтовного переліку деяких 

основних функцій СВФЕК підприємства)
Для перевірки виконання основних функцій з експортного 

кон тролю підрозділом експортного кон тролю підприємства, 
треба з’ясувати, чи передбачені механізми чіткого здійснення 
цим підрозділом наведених нижче функцій:

1) розроблення переліку заходів щодо експортного 
кон тролю і перевірка їх реалізації;

□

2) здійснення кон тролю за виконанням вимог законо-
давчих та нормативно-правових актів у галузі держав-
ного експортного кон тролю на всіх етапах діяльності 
підприємства;

□

3) забезпечення врахування вимог експортного кон-
тролю під час взаємодії підрозділів, що виготовляють 
товари із службами, що здійснюють підготовку та між-
народні передачі товарів;

□

4) участь у підготовці наказів та інших керівних до-
кументів з питань зовнішньоекономічної діяльності під-
приємства;

□

5) навчання та підвищення кваліфікації у сфері екс-
портного кон тролю працівників підприємства, що за-
ймаються питаннями зовнішньоекономічної діяльності;

□
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6) здійснення на підприємстві процедури аналізу усіх 
зовнішньоекономічних комерційних пропозицій (запи-
тів), зовнішньоекономічних операцій та визначення їх 
відповідності вимогам експортного кон тролю, а також 
документальне оформлення результатів такого аналізу;

□

7) забезпечення виконання правил та процедур екс-
портного кон тролю під час здійснення підприємством 
діяльності, пов’язаної з участю в міжнародних вистав-
ках, конференціях і семінарах;

□

8) здійснення кон трольних функцій на всіх етапах 
підготовки, відвантаження та доставки товарів;

□

9) розроблення інструктивних матеріалів про по-
рядок одержання в Держекспорткон тролі необхідних 
дозвільних документів та документів про гарантії від-
носно товарів, внесених до списків товарів, що підляга-
ють державному експортному кон тролю, а також інших 
товарів, щодо яких можуть бути застосовані процедури 
державного експортного кон тролю;

□

10) підготовку та подання у встановленому поряд-
ку матеріалів для проведення недержавної експертизи 
(попередньої ідентифікації) товарів у сфері державного 
експортного кон тролю, що здійснюється з метою визна-
чення відповідності найменувань та описів товарів, по-
даних на експертизу, найменуванням та описам товарів, 
унесеним до відповідних списків товарів, що підлягають 
державному експортному кон тролю (у випадках, коли 
ідентифікація товарів не може бути виконана підприєм-
ством самостійно);

□

11) проведення регулярних перевірок роботи підроз-
ділів і персоналу, що займаються підготовкою та між-
народними передачами товарів, що підлягають держав-
ному експортному кон тролю;

□
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12) періодична звітність перед Держекспорткон-
тролем про використання отриманих підприємством 
дозвільних документів чи документів про гарантії ви-
користання товарів у заявлених цілях.

□

3.1.5. Права та обов’язки підрозділу експортного  
кон тролю

Вже під час перших кроків з організації СВФЕК необ-
хідно передбачити чіткий перелік прав та обов’язків само-
го підрозділу експортного кон тролю та його керівника, що 
забезпечить чітку і прозору систему його взаємодії з усіма 
підрозділами підприємства, залученими до зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

Перелік перевірочних заходів
(щодо обов’язків підрозділу експортного 

кон тролю)
Проаналізуйте наведений орієнтовний перелік обов’яз-

ків підрозділу експортного кон тролю та доповніть його, 
враховуючи специфіку діяльності підприємства:

1) здійснення своєї діяльності у суворій відповідно-
сті до законодавства України у сфері державного екс-
портного кон тролю;

□

2) відслідковування змін і доповнень, внесених до 
нормативно-правових актів у сфері державного екс-
портного кон тролю, та інформування про зміст та поря-
док їх виконання працівників підприємства, діяльність 
яких пов’язана із зовнішньоекономічною сферою;

□

3) перевірка відповідності підготовленого до від-
правлення вантажу затвердженій документації та отри-
маним дозвільним документам;

□
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4) зберігання усіх документів, на підставі яких отри-
мані відповідні дозволи (висновки) чи документи про 
гарантії, протягом не менше п’яти років від часу вико-
нання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

□

5) інші зобов’язання відповідно до специфіки. □

Перелік перевірочних заходів
(щодо прав підрозділу експортного кон-

тролю)
Проаналізуйте наведений орієнтовний перелік прав підроз-

ділу експортного кон тролю та його керівника і доповніть його, 
враховуючи специфіку діяльності підприємства:

1) має право звертатися до керівництва підприєм-
ства з пропозицією щодо призупинення будь-яких 
угод про міжнародні передачі товарів у випадках 
виникнення обставин, які можуть призвести до по-
рушення законодавства України у галузі державного 
експортного кон тролю чи порушення прийнятих нею 
міжнародних зобов’язань;

□

2) має право отримувати від усіх підрозділів під-
приємства інформацію, необхідну для виконання по-
кладених на підрозділ функцій;

□

3) має право брати участь у переговорах, міжнарод-
них семінарах і конференціях з питань експортного 
кон тролю;

□

4) має право вносити в установленому порядку про-
позиції керівнику підприємства про внесення до поса-
дових інструкцій фахівців підприємства відповідних 
положень щодо забезпечення виконання вимог експорт-
ного кон тролю у підрозділах, що включені до системи 
експортного кон тролю підприємства;

□
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5) інші положення, обумовлені специфікою діяльно-
сті підприємства.

□

3.1.6. Перелік первісних заходів з організації підрозділу 
експортного кон тролю

Наведений нижче перелік первісних заходів допоможе вам 
визначитися у питаннях організації підрозділу експортного 
кон тролю:

Перелік перевірочних заходів
(щодо організації підрозділу експортного 

кон тролю)

1. Чи достатньо кваліфіковані службовці відібрані до 
підрозділу експортного кон тролю?

□

2. Чи всі службовці підрозділу експортного кон тролю 
були ретельно відібрані?

□

3. Чи чітко дотримуються правила експортного кон-
тролю навіть за тимчасової відсутності керівної посадо-
вої особи, відповідальної за експортний кон троль, або 
керівника підрозділу експортного кон тролю?

□

4. Чи правильним є твердження, що не тільки керів-
ник підприємства, що відповідає за експортний кон-
троль, а й керівник підрозділу експортного кон тролю 
(його заступник у разі відсутності) мають право та 
повноваження звертатися до керівництва підприємства 
з пропозицією щодо призупинення будь-яких угод про 
міжнародні передачі товарів у випадках виникнення об-
ставин, які можуть призвести до порушення законодав-
ства України у сфері державного експортного кон тролю 
чи порушення прийнятих нею міжнародних зобов’я-
зань?

□
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5. Чи відпрацьовані завдання, функції, права та 
обов’язки підрозділу експортного кон тролю?

□

6. Чи можуть усі завдання та функції в галузі екс-
портного кон тролю бути виконаними певним представ-
ником у випадку відсутності службовця?

□

7. Чи цей представник достатньо поінформований та 
залучений до щоденної діяльності?

□

8. Чи чітко визначений підрозділ експортного кон-
тролю у штатному розписі підприємства?

□

9. Чи є підрозділ експортного кон тролю достатньо 
незалежним на підприємстві?

□

10. Чи впорядкований механізм, що дозволяє уник-
нути конфліктів інтересів, наприклад у разі одночасної 
відповідальності з питань продажу?

□

11. Чи має підрозділ експортного кон тролю обов’я-
зок прямого (безпосереднього) інформування (звітуван-
ня) керівника підприємства, що відповідає за експорт-
ний кон троль?

□

12. Чи тільки керівник підприємства, що відповідає 
за експортний кон троль або керівник підрозділу екс-
портного кон тролю надають прямі інструкції щодо ді-
яльності підрозділу експортного кон тролю?

□

13. Чи підготовлений підрозділ експортного кон-
тролю здійснювати функцію координаційного центру 
з питань забезпечення інформації про нові нормативні 
акти та положення, зміни у внутрішніх процесах, змі-
ни у штаті та інших питань, що пов’язані із експортним 
кон тролем?

□

14. Чи ця інформація якнайскоріше доводиться до 
службовців інших залучених підрозділів?

□
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15. Чи всі службовці обізнані, з ким контактувати 
у разі виникнення питань, що стосуються законодавства 
у сфері експортного кон тролю?

□

16. Чи є доступним перелік таких контактних осіб 
для усіх службовців, наприклад, шляхом розташування 
у локальній мережі підприємства або в інший спосіб?

□

17. Чи підрозділ експортного кон тролю перевіряє 
цей перелік на предмет його відповідності на регуляр-
ній основі?

□

3.1.7. Організація взаємодії підрозділів підприємства  
з метою належного виконання вимог експортного 
кон тролю

Керівник підрозділу експортного кон тролю вже на ранніх 
стадіях повинен розуміти, що експортний кон троль є необхід-
ним в багатьох часткових процесах, пов’язаних з діяльністю 
підприємства. Тому, створюючи механізм взаємодії підрозді-
лів, діяльність яких має відношення до зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства (включаючи військове представни-
цтво), необхідно виходити з того, що повинна бути створена 
саме СВФЕК, яка єднає усі ці підрозділи, та підрозділ експорт-
ного кон тролю, який є координаційним центром діяльності 
з питань експортного кон тролю.

Тому якщо ви зосередили свою увагу тільки на відпрацю-
ванні функцій підрозділу експортного кон тролю, наступним 
кроком рекомендується визначити перелік інших підрозділів, 
що повинні увійти до СВФЕК, та діяльність яких пов’язана із 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

Перш ніж створювати такий перелік та взагалі організову-
вати СВФЕК, треба знати, що фактично необхідно організову-
вати. Це те, що ви можете збагнути тільки шляхом ретельного 
вивчення власних робочих процесів підприємства та чіткого 
розуміння, що таке власне «система» внутрішньофірмового 
експортного кон тролю.
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Прак-
тична 
порада

Немає сумнівів, що в цьому питанні працівники 
з досвідом роботи на підприємстві розберуться лег-
ше, ніж початківці. Нові службовці підприємства, 
якщо вони не прийшли з посади, наприклад, керівника 
підрозділу експортного кон тролю іншої організації, 
безумовно вже досить зайняті вивченням інформа-
ції стосовно нормативно-правової бази. Намагання 
застосування цих щойно набутих знань до всього під-
приємства, а потім формування з них обов’язкових 
правил для усіх процесів, довгий час залишаються 
надмірними вимогами до початківця.

Таким чином, рекомендується залишити експорт-
ний кон троль на досвідчених службовцях підприєм-
ства. Якщо це неможливо, керівництво усіма мож-
ливими засобами повинно забезпечити керівнику під-
розділу експортного кон тролю можливість ретельно 
вивчити усі робочі процеси підприємства.

Під час оцінки того, скільки процесів є предметом експорт-
ного кон тролю, необхідно взяти до уваги розмір підприємства 
та тип його діяльності.

В залежності від підприємства, нижче представлено орієн-
товний перелік напрямів діяльності, які можуть бути пов’язані 
з експортним кон тролем, та приблизних функцій, які можуть 
бути доручені підрозділам, пов’язаним з цими напрямами:

•	 Продажі та економічна безпека підприємства; доручена 
функція: перевірка партнера, кінцевого використання та 
кінцевого призначення

•	 Маркетинг продукції: класифікація товару власного ви-
робництва та обладнання

•	 Закупівлі: перевірка партнера, класифікація товару для 
торгівлі

•	 Логістика: оцінка та відслідковування дозвільного доку-
менту протягом здійснення поставки

•	 Розроблення нового продукту: передача технології, класи-
фікація товару
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•	 Розвиток виробничих процесів: трансфер технологій
•	 Виробничі напрями: передача обладнання
•	 Фінанси: платежі
•	 Керівництво: організаційні та наглядові функції щодо 

дочірніх підприємств та філій.

Прак-
тична 
порада

Прикладом може бути також надання наведених 
нижче функцій відділу продаж або договірному відді-
лу: представляти керівнику підрозділу експортного 
кон тролю звіти щодо візитів до замовників в інших 
країнах, якщо питання стосуються товарів та їх кін-
цевого використання, звіти щодо комерційних відря-
джень/візитів до замовників, які видалися по деяких 
причинах незвичайними тощо.

У відповідному документі (наприклад, наказ чи розпоря-
дження директора підприємства) доцільно чітко визначити 
функції кожного з таких підрозділів, пов’язаних з дотриман-
ням правил та процедур експортного кон тролю. Крім того, тре-
ба зазначити у цьому документі прізвище конкретної особи, 
що у відповідному підрозділі є відповідальною за доручену 
функцію. Ці функції також треба внести до посадових інструк-
цій цих відповідальних.

Дивись «Елемент 1: Організаційні документи загального 
характеру для презентації системи внутрішньофірмового 
експортного кон тролю» у підпункті 3.2.1.в пункту 3.2.1 гла-
ви 3.2 цього розділу Довідника.

Перелік перевірочних заходів
(обов’язок відбору персоналу)

Для службовців інших підрозділів, залучених до питань 
експортного кон тролю:

1. Чи призначаються тільки ті службовці, які мають не-
обхідний професійний, юридичний та технічний рівень?

□
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2. Чи був рівень цих службовців обговорений з керів-
ною посадовою особою, відповідальною за експортний 
кон троль, чи були представлені йому при цьому відповідні 
документи/дипломи?

□

3. Чи пройшли нові службовці таке навчання, яке дало 
їм можливість ознайомитись з організацією системи вну-
трішньофірмового експортного кон тролю, встановленими 
законодавством зобов’язаннями та відповідними норма-
тивними актами?

□

Таким чином, якщо безпосередній керівник підрозділу має 
відповідні повноваження та підпорядковується одному з ке-
рівників підприємства, до сфери управління якого належать 
усі підрозділи, що входять до СВФЕК, стає можливим нала-
годження ефективної взаємодії підрозділів та оперативне при-
йняття рішень у сфері експортного кон тролю.

Чітке визначення та розподіл функцій, пов’язаних з дотри-
манням правил та процедур експортного кон тролю, між під-
розділами підприємства, пов’язаними зі здійсненням зовніш-
ньоекономічної діяльності дає змогу начальнику підрозділу 
експортного кон тролю забезпечувати чітку координацію 
їх діяльності за постійним кон тролем з боку керівника під-
приємства, що здійснює загальне керівництво з питань експорт-
ного кон тролю.

Прак-
тична 
порада

Розгляньте наведений на мал. 3.1-2 приклад ор-
ганізаційної структури. Підрозділ 1, 2, 3 тощо —  це 
підрозділи підприємства, наведені вище. У кожному 
підрозділі призначається відповідальна особа, що 
здійснює функції у сфері експортного кон тролю. Як 
показує досвід, є сенс призначати такою особою ке-
рівника підрозділу, але це може бути і «рядовий» від-
повідальний представник такого підрозділу.
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Мал. 3.1-2. Організаційна структура 

З метою впорядкування внутрішнього обміну інформацією, 
особливо на підприємствах зі складною структурою, корисною 
є підготовка періодичних запитів до підрозділу експортного 
кон тролю щодо ключової інформації з цього напрямку.

Більш того, у певних ситуаціях на підприємствах зі склад-
ною структурою рекомендується включати внутрішній аудит 
як частину діяльності у сфері експортного кон тролю та, напри-
клад, здійснювати у певні періоди перевірки процедури обміну 
інформацією, звітування тощо.

3.1.8. Підвищення рівня обізнаності персоналу щодо  
нормативно-правової бази в галузі державного  
експортного кон тролю

Крім правильного відбору та навчання персоналу з питань 
експортного кон тролю, одним з основних завдань керівни-
ка підрозділу експортного кон тролю є тримати їх обізнаними 
у нормативно-правовій базі з питань експортного кон тролю та 
щодо відповідних змін і доповнень до неї. Зміни та доповнення 
до нормативно-правових актів вносяться досить часто і необ-
хідно інформувати про них персонал. Є сенс також в організа-
ції регулярних навчань.
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Керівник підрозділу експортного кон тролю повинен проду-
мати, які документи необхідні персоналу з питань експортно-
го кон тролю та яким чином швидко та якісно інформувати їх 
про нові нормативні положення. Наприклад, така інформація 
може розповсюджуватись через електронні засоби зв’язку (на-
приклад, внутрішня локальна мережа) або під час проведення 
чергових нарад за участю всього персоналу.

Прак-
тична 
порада

Вчасно знайти інформацію про зміни та допов-
нення до нормативно-правових актів можна на офі-
ційному веб-сайті Держекспорткон тролю в мере-
жі Інтернет за адресою www.dsecu.gov.ua у розділі 
«Нормативні акти». Також рекомендується зверта-
ти увагу на розділ «Проектні», в якому публікуються 
проекти майбутніх нормативних документів, які на 
цей час проходять громадське обговорення та міжві-
домче узгодження.

Це є дуже важливим у навчанні роботі з документами та є 
дієвим засобом попереднього навчання.

Перелік перевірочних заходів
(щодо перевірочних заходів, пов’язаних із 

навчанням персоналу)
1. Чи регулярно персонал з питань експортного кон-

тролю проходить навчання?
□

2. Чи має персонал з питань експортного кон тролю 
доступ до оновлених редакцій документів, що стосують-
ся їх діяльності?

□

3.1.9. Кон троль виконання обов’язків
Керівник підприємства, що відповідає за експортний 

кон троль повинен постійно кон тролювати та перевіряти, 
чи дотримуються його інструкції стосовно усіх правил та 
процедур у сфері експортного кон тролю.
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3.1.10. Організація процесів та процедур експортного  
кон тролю на підприємстві

3.1.10.а. Складення плану процесу: Хто? —  Коли? —  Як?
Повна процедура від розроблення на підприємстві нового 

продукту, прийняття замовлення та до останньої поставки за 
підписаним зовнішньоекономічним договором (контрактом) 
повинна бути чітко спланована. За кожним пунктом, що сто-
сується експортного кон тролю повинний бути проведений ре-
тельний аналіз.

Як йшлося вище, саме цілі підприємства у сфері експорт-
ного кон тролю, тобто його відповідна «філософія», мають 
стати підґрунтям такого плану. Відпрацювання детального 
процедурного плану є завданням керівника підприємства, що 
відповідає за експортний кон троль, у співробітництві з інши-
ми представниками керівництва підприємства та персоналом 
підрозділу експортного кон тролю.

В основі такого плану лежить принцип: хто, як, коли та на 
які питання повинен відповісти, щоб запобігти завданню шко-
ди компанії.

Дивись «Елемент 3: Робочі інструкції» у підпункті 3.2.1.в 
пункту 3.2.1 глави 3.2 цього розділу Довідника.

3.1.10.б. Інструкції
Важливим є, щоб усі організаційні моменти були викладені 

у точних інструкціях та методичних матеріалах, які дозволяють 
персоналу орієнтуватися у важливих ситуаціях або надають ін-
формацію, до кого звертатися у разі виникнення сумнівів.

Дивись «Елемент 3: Робочі інструкції» та «Елемент 2: 
Інформаційні циркуляри» у підпункті 3.2.1.в пункту 3.2.1 
глави 3.2 цього розділу Довідника.
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3.1.10.в. Система оброблення даних
Ми рекомендуємо підтримувати здійснення процесів у га-

лузі державного експортного кон тролю за допомогою інфор-
маційних технологій. Якщо на підприємстві заведений елек-
тронний документообіг, підрозділ експортного кон тролю може 
бути інтегрований до відповідних баз даних та використовува-
ти їх для здійснення обов’язкових перевірок, функцій нагаду-
вання щодо звітності тощо.

Дивись підпункт 3.2.1.е. «Принцип застосування інфор-
маційних технологій в експортному кон тролі» пункту 3.2.1 
глави 3.2 цього розділу Довідника

та пункт 3.3.2 «Інтегровані системи експортного кон-
тролю (підтримка інформаційних технологій)» глави 3.3 
цього розділу Довідника..

Перелік перевірочних заходів
(щодо електронної системи оброблення 

даних)
1. Чи маєте ви електронну систему оброблення даних, 

пов’язаних з функціями у сфері експортного кон тролю?
□

2. Чи інтегрований експортний кон троль у загальну 
електронну базу даних підприємства?

□

3. Чи забезпечує система автоматичне виконання персо-
налом необхідних кроків, пов’язаних з процедурами у сфе-
рі експортного кон тролю?

□

4. Чи документуються кон трольні кроки електронною 
системою оброблення даних?

3.1.10.г. Застосування експортного кон тролю  
на ранніх стадіях

Виходячи з питань безпеки підприємства, у тому числі його 
економічної безпеки, керівник підприємства, що відповідає за 
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експортний кон троль повинен мати змогу зупинити проведен-
ня переговорів, укладення контракту або навіть виробництво 
товару у разі, коли здійснення міжнародної передачі товару є 
порушенням законодавства у сфері експортного кон тролю, або 
здійснення такої міжнародної передачі не може бути схвалено 
з очевидних причин (наприклад, у випадку існування ембарго).

Застосування експортного кон тролю на ранніх стадіях пла-
нування та виробництва може значно зекономити цінний час 
та кошти. Порівняння технічним підрозділом запланованого 
для розроблення продукту зі списками товарів, що підлягають 
державному експортному кон тролю, може забезпечити можли-
вість розроблення товару, який, в першу чергу, не відповідає 
технічним характеристикам, приведеним в такому списку. На-
приклад, незначне зменшення потужності товару (порівняно 
з товаром, визначеним в кон трольному списку товарів) зовсім 
необов’язково зменшує маркетингові можливості цього това-
ру. Навпаки, це може полегшити та прискорити його розпов-
сюдження, тому що він вже не буде предметом експортного 
кон тролю, для здійснення експорту якого необхідно викона-
ти додаткові процедури та отримати відповідний дозвільний  
документ.

Особливо важливим є застосування експортного кон тролю 
на ранніх стадіях підготовки комерційної пропозиції та при-
йняття замовлення. Підприємство може зберегти час та гро-
ші, якщо ще на цьому етапі вирішить, чи потрібно отримання 
дозвільного документу на міжнародну передачу товару, та на-
скільки отримання цього документу є реальним. Звернення до 
Держекспорткон тролю за отриманням дозвільного документу 
на етапі, коли поставка вже є обов’язковою в певний часовий 
строк, затримує усі процеси, пов’язані із замовленням, не го-
ворячи вже про проблеми з укладеним контрактом, якщо з’ясу-
ється, що на міжнародну передачу такого товару не може бути 
наданий дозвільний документ.
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Прак-
тична 
порада

Якщо вже на стадії переговорів стає очевидним, 
що для впровадження вимог зовнішньоекономіч-
ного договору (контракту) буде необхідним отри-
мання дозвільного документу, ви повинні подати до 
Держекспорткон тролю заяву з відповідним пакетом 
документів на реєстрацію вашого підприємства як 
суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів. 
Це є своєрідною перевіркою, чи можлива така між-
народна передача товару та за яких умов, перш ніж 
робити подальші інвестування в цю угоду.

Перелік перевірочних заходів
(щодо перевірки можливості залучення 

підрозділу експортного кон тролю на ранніх 
стадіях планування експорту)

1. Чи увесь керівний склад обізнаний наскільки важли-
вим є залучення підрозділу експортного кон тролю до усіх 
процесів, пов’язаних з зовнішньоекономічною діяльністю?

□

2. Чи увесь керівний склад обізнаний, що це є дуже важ-
ливим і з економічної і з фінансової точки зору?

□

3. Чи експортний кон троль вже був впроваджений на 
етапі планування та розвитку?

□

4. Чи в достатній мірі технічні експерти ознайомлені 
зі списками товарів, що підлягають державному експорт-
ному кон тролю, щоб планувати розроблення товару, який, 
в першу чергу, не відповідає технічним характеристикам, 
приведеним в цих списках?

□

5. Чи був підрозділ експортного кон тролю залучений 
на етапі переговорів, підготовки або розгляду комерційної 
пропозиції або прийняття замовлення?

□

6. Чи це новий проект? Чи збираєтеся ви подати до 
Держекспорткон тролю заяву з відповідним пакетом до-
кументів на реєстрацію вашого підприємства як суб’єкта 
здійснення міжнародних передач товарів?

□
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3.1.10.д. Передача інформації до підрозділу експортного 
кон тролю. Аналіз проектів контрактів.  
Лист-аналіз

Керівництво підприємства повинно розуміти важливість од-
ного з основних завдань підрозділу експортного кон тролю —  
здійснення на підприємстві процедури аналізу усіх зовнішньо-
економічних комерційних пропозицій (запитів) і зовнішньо 
економічних операцій та визначення їх відповідності вимогам 
експортного кон тролю, а також документальне оформлення ре-
зультатів такого аналізу. Належне виконання цієї функції мож-
ливе лише за умови чіткого визначення постулату «усі комер-
ційні замовлення (запити) та проекти зовнішньоекономічних 
контрактів (договорів) обов’язково попередньо узгоджуються 
з підрозділом експортного кон тролю» та внесення його до від-
повідних інструктивних документів (наказів та розпоряджень, 
або стандартів підприємства, пов’язаних з механізмом розгля-
ду та проходження проектів договорів (контрактів).

При цьому за результатами розгляду комерційних замов-
лень (запитів) заповнюється відповідний лист-аналіз, до яко-
го вноситься уся необхідна інформація з питань експортного 
кон тролю. Підписується цей документ керівником підрозділу 
експортного кон тролю.

Прак-
тична 
порада

Якщо вже на стадії переговорів стає очевидним, 
що для впровадження вимог зовнішньоекономіч-
ного договору (контракту) буде необхідним отри-
мання дозвільного документу, ви повинні подати до 
Держекспорткон тролю заяву з відповідним пакетом 
документів на реєстрацію вашого підприємства як 
суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів. 
Це є своєрідною перевіркою, чи можлива така між-
народна передача товару та за яких умов, перш ніж 
робити подальші інвестування в цю угоду.

Розгляньте наведений нижче зразок листа-аналізу, 
наданий одним з підприємств. Безумовно, зазначена 
форма не є догмою і потребує подальшого врахування 
специфіки підприємства.
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Усі підрозділи повинні бути проінструктовані щодо обов’яз-
ковості надання інформації підрозділу експортного кон тролю, 
наприклад, щодо кінцевого користувача або намірів стосовно 
використання товару. Серед іншого, така інформація є важли-
вою для заповнення заявки та перевірки усіх питань, що стосу-
ються сфери використання товару.

В свою чергу, підрозділ експортного кон тролю повинен 
мати повноваження запитувати будь-яку інформацію від інших 
підрозділів підприємства, тобто повинен ефективно спрацьо-
вувати механізм взаємодії підрозділів.

3.1.11. Практичні заходи, що передують поданню заявки 
на отримання дозвільного документа

3.1.11.а. Визначення необхідності отримання дозвільного 
документу

Як ми вже визначили одним з головних завдань підрозділу 
експортного кон тролю є здійснення на підприємстві процеду-
ри аналізу усіх зовнішньоекономічних комерційних пропози-
цій (запитів) і зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та 
визначення їх відповідності вимогам експортного кон тролю, 
документальне оформлення результатів такого аналізу, а також 
визначення, чи потрібний дозвільний документ і, якщо так, чи 
можливе його отримання. Якщо на останнє запитання відпо-
відь «ні», підрозділ експортного кон тролю повинен негайно 
зупинити здійснення угоди та відповідно інформувати усі за-
діяні сторони. Таким чином, підприємство зможе зберегти час 
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та гроші, які в іншому випадку могли б бути вкладені у марний 
бізнес. Саме з усіх цих причин є дуже важливим залучати під-
розділ експортного кон тролю на ранніх стадіях усіх процесів.

Обов’язок ретельного аналізу проектів договорів (контрак-
тів) дає змогу самостійно визначити усі аспекти міжнародної 
передачі товару. Ви повинні спершу перевірити, чи включені 
товари до списків товарів, що підлягають державному експорт-
ному кон тролю. Зазначені списки товарів, які містять вироби, 
що є предметом експортного кон тролю (а також відповідні тех-
нології та програмне забезпечення), побудовані за допомогою 
внесення певних особливостей та технічних параметрів таких 
товарів.

3.1.11.б. Звернення до індивідуального списку товарів  
підприємства

Якщо можливо, до здійснення вивчення зазначених техніч-
них параметрів треба залучити відповідних технічних експер-
тів (технічні, інженерні або конструкторські підрозділи). Якщо 
підприємство має належним чином відпрацьований каталог 
товарів, то достатнім є їх класифікація з урахуванням оцінки 
експертів з посиланням на позиції кон трольних списків товарів 
та внесення цієї класифікації до системи оброблення даних, 
складаючи таким чином свій індивідуальний список товарів 
підприємства, або матрицю товарів підприємства У разі вне-
сення змін до характеристик товару або кон трольного списку 
товарів, класифікація повинна бути ще раз перевірена. Завжди 
консультуйтеся з технічними підрозділами, коли замовлення 
стосується товарів індивідуального виробництва.

3.1.11.в. Визначення можливості отримання генерального 
чи відкритого дозволу

Якщо товари, що плануються для міжнародної передачі, 
ідентифіковані, постає питання чи може бути використаний ге-
неральний чи відкритий дозвіл. Використання таких докумен-
тів економить час, тому що замінює необхідність проходження 
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процедури отримання разового дозволу на міжнародну переда-
чу конкретного товару до конкретної країни.

При цьому слід пам’ятати, що статтею 15 Закону нада-
ється роз’яснення, що генеральний дозвіл чи висновок може 
надаватися зареєстрованому підприємству у разі, коли перед-
бачається неодноразове проведення переговорів, пов’язаних 
з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), 
або неодноразове здійснення таких передач конкретним кін-
цевим споживачам за зовнішньоекономічними договорами 
(контрактами), що укладаються протягом дії дозволу чи вис-
новку і є дійсними протягом установленого строку, але не 
більш як три роки.

Відкритий дозвіл чи висновок, відповідно до зазначеної 
вище статті Закону, може надаватися зареєстрованому під-
приємству відповідно в разі, коли передбачається неоднора-
зове здійснення міжнародних передач товарів різним кінце-
вим споживачам конкретної держави призначення за такими 
договорами (контрактами), що укладаються протягом строку 
дії такого дозволу чи висновку в рамках відповідних міжна-
родних договорів, або в разі здійснення таких передач з дер-
жавами, які є учасниками міжнародних режимів експортного 
кон тролю чи стосовно яких здійснюється відповідна держав-
на політика, і є дійсним протягом установленого строку, але не 
більш як три роки.

Важливим тут є те, що такі типи дозвільних документів мож-
ливо отримати за умови створення на підприємстві СВФЕК, 
яка забезпечує виконання вимог державного експортного кон-
тролю у процесі здійснення конкретних міжнародних передач 
товарів, забезпечення належного зберігання документів, пов’я-
заних з такими передачами, та подання Держекспорткон тролю 
звітності про фактичне використання зазначеного дозволу чи 
висновку. Тільки за таких умов ви можете скористатися таки-
ми так званими «ліцензійними вийнятками» як генеральний та 
відкритий дозвільний документ.
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3.1.12. Підготовка заявки щодо отримання дозвільного  
документу

Службовці підрозділу експортного кон тролю повинні ре-
тельно перевіряти передбачувану міжнародну передачу то-
варів. Заявка повинна заповнюватись тільки у випадку, якщо 
підрозділ експортного кон тролю дійшов висновку, що за-
значена міжнародна передача є предметом експортного кон-
тролю. Заповнення заявки «про всяк випадок» та подання її 
Держекспорткон тролю без здійснення попередньої перевірки 
необхідності отримання дозволу, коштує часу як для підприєм-
ства так і для службовців Держекспорткон тролю, що здійсню-
ють таку діяльність.

Заявка повинна бути ретельно підготовлена з метою запобі-
гання затримці на додаткові запити та з’ясування деталей у ході 
проведення експертизи Держекспорткон тролем. Особливо ви 
повинні впевнитися, що подали усі необхідні документи.

У разі ретельної підготовки належним чином оформленої 
заявки ви в установлені законодавством строки отримаєте не-
обхідний дозвільний документ.

Дивись главу 2.7 «Поради щодо оформлення заяви з ме-
тою отримання дозвільних документів» розділу II цього 
 Довідника.

3.1.13. Звітність про фактичне використання дозвільного 
документу

Якщо дозвільний документ надавався з виставленням пев-
них умов (вони можуть бути внесені до графи 19 дозволу на 
здійснення міжнародної передачі товару), керівник підрозділу 
експортного кон тролю повинен до його використання впев-
нитись, чи ці умови можуть бути виконані, та після цього га-
рантувати належне виконання цих умов. З цією метою, план 
відповідних процесів у сфері експортного кон тролю повинен 
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містити відповідні інструкції. Не тільки дії з виконання умов, 
але й з їх документування, а також останнє, але не менш важ-
ливе, з інформування ділового партнера, повинні бути скоор-
диновані.

При цьому не можна забувати про таке важливе питан-
ня як звітність за використання дозвільного документу, яка 
здійснюється відповідно до механізму, визначеному в наказі 
Держекспорткон тролю від 05.10.2009 № 86 «Про затверджен-
ня форми висновку щодо можливості проведення переговорів, 
форм звітів та встановлення строків звітності», зареєстровано-
му в Мін’юсті України за № 994/17010 від 28.10.2009.

Несвоєчасне подання Держекспорткон тролю звітних мате-
ріалів є одним з типових проблемних питань.

Доречно нагадати, що статтею 24 Закону визначено, що не-
подання або несвоєчасне подання Держекспорткон тролю зві-
тів та відповідних документів про підсумки проведення пере-
говорів, а також про фактично здійснені міжнародні передачі 
ТВП та ТПВ на підставі отриманих дозволів, а також про ви-
користання цих товарів у заявлених цілях є порушенням ви-
мог законодавства у галузі державного експортного кон тролю. 
А відповідно до статті 25 Закону таке порушення карається на-
кладенням штрафу.

Для запобігання такому порушенню рекомендується розро-
бити рекомендації (вказівки), що міститимуть типи звітних до-
кументів, що їх повинно подавати підприємство, зразки офор- 
млення з докладним описом заповнення кожної графи та чіт-
ким визначенням строків подання. Доцільно також періодично 
готувати та подавати на розгляд керівництва підприємства зві-
ти про стан використання дозвільних документів, отриманих 
підприємством для виконання усіх контрактів з іноземними 
компаніями.

У самих звітах рекомендується відображати найменування 
товарів, дати звернень за отриманням дозвільних документів, 
номери отриманих дозволів та строки їх дії.
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Перелік перевірочних заходів
(щодо звітності та відповідності вимогам 

дозвільних документів)

1. Чи внесена функція звітності за використання 
дозвільних документів до положення про підрозділ 
експортного кон тролю та посадових обов’язків його 
керівника?

□

2. Чи впроваджується відповідальність за постій-
ний моніторинг відповідності вимогам дозвільних до-
кументів?

□

3. Чи інформується діловий партнер щодо особли-
вих умов дозвільного документу (якщо це його стосу-
ється)?

□

4. Чи оформлюються документальні матеріали про 
виконання особливих умов дозвільного документа? □

5. Чи розроблені інструкції щодо механізму звіт-
ності? □

6. Чи має електронна база даних з питань експорт-
ного кон тролю функцію відслідковування строків по-
дання звітів?

□

7. Чи має електронна база даних з питань експорт-
ного кон тролю функцію відслідковування дотримання 
особливих умов дозвільного документа?

□

3.1.14. Участь підрозділу експортного кон тролю  
у відвантаженні товару для відправлення

Останній важливий крок —  відвантаження товару для від-
правлення. Для відвантаження повинні бути визначені певні 
чіткі обов’язки та призначені відповідальні.

Перед відвантаженням товарів здійснюється кон троль за їх 
упакуванням. Кон троль перед відвантаженням здійснюється 
відповідальними за відвантаження за участю представників 
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підрозділу експортного кон тролю. Метою такого кон тролю є 
встановлення відповідності товару, що відвантажується, тако-
му, що зазначений в товаросупровідних документах та дозвіль-
них документах Держекспорткон тролю.

У випадках виявлення невідповідності підготовка до відван-
таження припиняється до з’ясування всіх обставин, що призве-
ли до цього, та їх усунення.

Беручи участь у відвантаженні, ви маєте змогу перехопити 
та виправити усі помилки, припущені протягом фази аналізу. 
Повинні також бути перевірені усі зміни, внесені до норматив-
ної бази протягом цього періоду. Це означає, що участь у від-
вантаженні від підрозділу експортного кон тролю доцільно до-
ручити висококваліфікованим фахівцям у сфері експортного 
кон тролю.

Під час організації технологічного процесу ви також повин-
ні передбачити, хто саме здійснюватиме фактичне відправлен-
ня та доставку товару, чи не потрібен дозвіл на здійснення авіа-
перевезень і чи є він у перевізника. Чи керівники підприємства 
опікуються цими питаннями, чи ви залучаєте іншу компанію 
(можливо —  компанію —  перевізника) для цього —  в будь-яко-
му випадку дотримання законодавства з питань експортного 
кон тролю завжди залишається сферою відповідальності екс-
портера.

Перелік перевірочних заходів
(щодо відвантаження для відправлення 

товару)

1. Чи планується остання перевірка товарів перед від-
вантаженням?

□

2. Хто займається фактичним відправленням? Влас-
ні службовці або інша організація?

□
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3. Чи має підрозділ експортного кон тролю виключні 
права участі у відвантаженні?

□

4. Чи має підрозділ експортного кон тролю відповідні 
права в системі оброблення даних (доступ до відповідної 
інформації у базі даних)?

□

5. Хто відповідальний за митне оформлення і чи має 
підрозділ експортного кон тролю інформацію щодо під-
сумків митного оформлення?

□

3.1.15. Відмова Держекспорткон троля у наданні  
дозвільного документу або повідомлення про  
необхідність зупинки міжнародної передачі

Якщо Держекспорткон тролем було відмовлено у надан-
ні дозвільного документу, підрозділ експортного кон тролю 
повинен мати змогу миттєво зупинити здійснення експорт-
ної угоди в цілому. Теж саме стосується і тих випадків, коли 
Держекспорткон троль інформує підприємство про можливий 
кон троль товару з підстав, визначених у статті 10 Закону (так 
званий «catch-all», тобто «всеохоплюючий кон троль» будь-
яких товарів, пов’язаних із створенням ЗМЗ, засобів її достав-
ки чи всупереч міжнародним зобов’язанням України).

Виходячи із зазначених чинників, підрозділ експортного 
кон тролю повинен мати змогу контактувати з керівником під-
приємства, що відповідає за експортний кон троль, у будь-якому 
критичному випадку. Відповідні інструкції повинні встановити 
правило, що міжнародна передача товарів може здійснюватися 
тільки після їх перевірки до відвантаження. Така перевірка по-
винна бути здійснена представником підрозділу експортного 
кон тролю або відповідальним, кваліфікованим у питаннях екс-
портного кон тролю службовцем іншого підрозділу, включено-
го до СВФЕК підприємства. При цьому керівнику підрозділу 
експортного кон тролю представляється докладний звіт щодо 
підсумків такої перевірки.
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Перелік перевірочних заходів
(у випадку отримання відмови 
або відповідного повідомлення 

Держекспорткон тролю)

1. Як відмови або повідомлення імплементовані на 
підприємстві у процес у процес прийняття рішень про 
експорт товарів?

□

2. Чи може поставка бути миттєво зупинена у випадку 
отримання відмови або повідомлення? □

3. Чи може підрозділ, відповідальний за відправлення, 
контактувати у будь-який час з керівником підрозділу 
експортного кон тролю або з відповідальним представ-
ником підрозділу експортного кон тролю або відпові-
дальним кваліфікованим у питаннях експортного кон-
тролю службовцем іншого підрозділу, включеного до 
системи внутрішньофірмового експортного кон тролю 
підприємства?

□

4. Чи чітко визначено, що міжнародна передача то-
варів може здійснюватися тільки після їх перевірки до 
відвантаження, здійсненого представником підрозділу 
експортного кон тролю або відповідальним, кваліфіко-
ваним у питаннях експортного кон тролю службовцем 
іншого підрозділу, включеного до системи внутрішньо-
фірмового експортного кон тролю підприємства?

□

3.1.16. Таблиця відмов
В цьому зв’язку доцільно створити та підтримувати таблицю 

відмов щодо надання дозволів або висновків Держекспорткон-
тролю («список відмов») —  це список держав, товарів, замов-
ників та споживачів товарів, щодо яких у наданні дозвільних 
документів відмовляється «як правило», виходячи з положень 
національного законодавства та міжнародних зобов’язань 
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України (якщо така інформація у вас є) або інформація щодо 
випадків, коли було відмовлено вашому підприємству. Така 
таблиця створюється фахівцями підприємства шляхом порів-
няльного аналізу конкретної класифікації товарів підприєм-
ства та обмежень на їх міжнародні передачі, визначених у від-
повідних постановах Кабінету Міністрів України або доведе-
них Держекспорткон тролем до підприємства.

Також доцільно мати на увазі та вносити до відповідної бази 
даних інші обмеження на постачання товарів (наприклад, не-
обхідність отримання спеціальних повноважень, необхідність 
отримання ліцензій на право діяльності тощо), які можуть без-
посередньо не охоплюватися системою експортного кон тролю, 
але повинні враховуватися під час укладання контрактів та 
планування міжнародних передач товарів.

3.1.17. Належна організація документообігу
Кожному підприємству доцільно розробити програму ве-

дення облікової документації.
Метою такої програми є створення умов для належного збе-

рігання усіх документів, які мають відношення до конкретних 
операцій планування та здійснення міжнародних передач това-
рів (замовлень, контрактів, даних про посередників та кінце-
вих споживачів, документів про зобов’язання та гарантії, доку-
ментів про перевізників, маршрути та способи доставки, сер-
тифікати підтвердження доставки, фінансові документи тощо, 
навіть такі документи, які не передбачені вимогами експортно-
го кон тролю, але були отримані під час здійснення конкретної 
операції з міжнародних передач товарів).

Зазначені документи зберігаються не менше п’яти ро-
ків з дати виконання конкретного контракту і надаються 
Держекспорткон тролю чи інших компетентних державних ор-
ганів на їх вимогу.

Як показує досвід, з метою забезпечення належного поряд-
ку зберігання та обліку необхідної документації доцільно ввес-
ти певну систему взаємно пов’язаних каталогів, що ведуться 
в електронному та паперовому вигляді.
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Приклад каталогової схеми наведений на мал. 3.1-3.

Мал. 3.1-3. Каталогова схема
При цьому:
Каталог № 1 —  розподіл усіх зовнішньоекономічних догово-

рів (контрактів) по окремих теках та створення відповідного ка-
талогу з переліком цих тек (тека № 1 —  Контракт від 31.11.2003 
№ 32, тека № 2 —  Контракт від 02.03.2004 № 41 тощо).

Каталог № 2 —  розподіл по дозвільних документах: доз-
волах, висновках, міжнародних імпортних сертифікатах та 
створення відповідного каталогу з посиланням на перелік 
тек, представлений у Каталозі № 1 (дозвіл № 20500362 —  тека 
№ 1, дозвіл № 20300204 —  тека № 5 тощо).

Каталог № 3 —  розподіл по країнах з посиланням на пе-
релік тек, представлений у Каталозі № 1 (Німеччина —  папки 
№№ 3, 7, 8, 10 тощо; Чехія —  папки №№ 2, 4, 5, 9 тощо).
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Прак-
тична 
порада

Підрозділу експортного кон тролю підприємства 
рекомендується зберігати копії усієї кореспонденції 
по кожній країні, з якою має відносини підприємство, 
незалежно від того, здійснювалися чи ні поставки то-
варів до цієї країни.

Каталог № 4 —  розподіл за напрямами здійснення міжна-
родних передач товарів (експорт —  папки № 4, 6, 10 тощо, 
імпорт —  папки № 2, 7, 9 тощо, транзит —  папки № 7, 9, 11 
тощо).

Саме таким чином може бути забезпечений оперативний до-
ступ до усієї необхідної інформації співробітникам підрозділу 
експортного кон тролю.

Слід врахувати, що незважаючи на можливості електронних 
засобів та наявність відповідних електронних баз даних, спра-
ви з повними комплектами документів доцільно оформлювати 
і на паперових носіях, що містять оригінали (у разі неможли-
вості —  засвідчені копії) документів.

Підрозділу експортного кон тролю підприємства рекоменду-
ється зберігати копії усієї кореспонденції з кожним із замов-
ників, вантажовідправників, органів виконавчої влади, а також 
кореспонденцію з класифікації за видами чи найменуваннями 
продукції.

Прак-
тична 
порада

Наведений нижче перелік перевірочних заходів до-
поможе вам зорієнтуватися, які саме документи до-
цільно зберігати для забезпечення оперативного вико-
нання функцій.

Перелік перевірочних заходів
(щодо найбільш важливої документації)

1. Зовнішньоекономічний договір (контракт) на 
постачання товарів (послуг) за підписом замовника. □
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2. Копії (чи оригінали) контрактів з визначенням 
реквізитів замовників, переліків товарів, їх вартості, 
особливих умов постачання та інших даних, що реко-
мендується вносити до контрактів.

□

3. Документи про посередників та кінцевих спо-
живачів. □

4. Документи про зобов’язання та гарантії. □

5. Документи (довідки) про ступінь таємності то-
варів. □

6. Технічні довідки, за якими можна однозначно 
ідентифікувати товар за відповідною позицією кон-
трольних списків товарів.

□

7. Засвідчені копії сертифікатів кінцевого спожи-
вача, імпортних сертифікатів та сертифікатів підтвер-
дження доставки.

□

8. Звіти до державних ліцензійних органів вико-
ристання дозвільних документів чи документів про 
гарантії.

□

9. Документи про перевізників, маршрути та спо-
соби доставки (коносамент чи авіанакладна), у тому 
числі:

□

- документи, підписані капітаном, власником чи 
агентом морського судна, які є письмовим підтвер-
дженням транспортування товарів, та договір про їх 
доставку;

□

- документи, що оформлюються авіакомпаніями 
для перевезень товарів за кордон, які містять відпо-
відні вимоги авіакомпаній.

□
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3.1.18.Моніторинг, аудит та внутрішній аудит

3.1.18.а. Перевірка та відслідковування діяльності  
службовців. Внутрішні аудити

Керівник підприємства, що відповідає за експортний кон-
троль, повинен за допомогою відповідних заходів перевіряти як 
дотримуються та виконуються його організаційні інструкції. 
Крім того, такі перевірки здійснюються з метою гарантуван-
ня того, що система забезпечення дотримання встановленого 
порядку здійснення міжнародних передач товарів ефективно 
функціонує на підприємстві та відповідає усім вимогам, які 
встановлені правилами державного експортного кон тролю.

Відповідальність за належне здійснення процедур поклада-
ється на керівника підприємства, що відповідає за експортний 
кон троль (кон трольна функція), та керівника підрозділу екс-
портного кон тролю (виконавча функція), враховуючи те, що 
саме вони призначали персонал та розподіляли функції.

Кон троль в залежності від розміру підприємства здійсню-
ється шляхом типових перевірок та системного аудиту. Типові 
перевірки повинні проводитись керівником підприємства, що 
відповідає за експортний кон троль, та/або керівником підроз-
ділу експортного кон тролю. Під час цих перевірок здійснюєть-
ся кон троль виконання функцій у сфері експортного кон тролю 
відповідальними особами в усіх підрозділах, включених до 
системи внутрішньофірмового експортного кон тролю.

Системні аудити можуть проводитись внутрішнім підрозді-
лом аудиту (у разі його наявності на підприємстві), наприклад, 
1-2 рази на рік. Керівник підприємства, що відповідає за екс-
портний кон троль, розробляє їх фундаментальні критерії. Він 
повинен впевнитися, що критерії чітко викладені в письмовій 
формі. Системні аудити (перевірки), що стосуються ефектив-
ності системи в цілому та діяльності підрозділу експортного 
кон тролю в тому числі, є дуже важливими. Далеко не кожна 
система побудована раз і назавжди. Нові товари або торгові 
партнери можуть бути підставою для реструктуризації. Вну-
трішні контактні дані також після короткого часу застарівають 
та потребують регулярного перегляду.
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Прак-
тична 
порада

На підприємстві необхідно впровадити на постій-
ній основі координаційні обговорення щодо достат-
ності організаційних заходів здійснення експортного 
кон тролю на підприємстві за участю усіх залучених 
підрозділів (у вигляді нарад, загальних зборів, слухань 
тощо).

Перелік перевірочних заходів
(перевірка та відслідковування (заходи 

внутрішнього аудиту)

1. Хто кон тролює процедуру аудиту? □

2. Чи кон тролює керівник підприємства, що відпові-
дає за експортний кон троль, дотримання та виконання 
організаційних документів та інструкцій?

□

3. Які заходи внутрішнього аудиту впроваджуються 
керівництвом підприємства?

□

4. Чи можна (на час аудиту) гарантувати, що не відбу-
деться жодної недозволеної міжнародної передачі това-
ру, що підлягають державному експортному кон тролю?

□

5. Чи плануються періодичні перевірки? □

6. Хто їх проводить? □

7. Чи проводиться системний аудит 1-2 рази на рік? □

8. Чи проводяться системні аудити внутрішнім під-
розділом аудиту вашого підприємства?

□

9. Чи має керівник підприємства, що відповідає за 
експортний кон троль, критерії цих перевірок?

□
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10. Чи опікується керівник підприємства, що відпо-
відає за експортний кон троль, письмовим оформленням 
критеріїв та підсумків цих перевірок?

□

3.1.18.б. Зовнішні аудити
Відповідно до законодавства Держекспорткон троль сприяє 

підприємствам у створенні СВФЕК та надає їм інформацій-
но-методичну допомогу із створення таких систем.

Звісно, будь-яка вперше створена організаційна структура 
не може бути ідеальною. Не є виключенням і вперше створе-
на підприємством система внутрішньофірмового експортного 
кон тролю.

З метою визначення рівня функціонування створеної під-
приємством системи внутрішньофірмового експортного кон-
тролю та її ефективності, Держекспорткон троль та інші дер-
жавні органи можуть направляти своїх представників безпосе-
редньо на підприємства для здійснення відповідних перевірок. 
Саме такі перевірки по суті є зовнішнім аудитом ефективності 
заходів експортного кон тролю на підприємстві.

Підставою для перевірок (відвідань підприємства) також 
можуть бути виявлені державними органами порушення під-
приємством вимог експортного кон тролю. Держекспорткон-
троль може здійснити перевірку СВФЕК на будь-якому етапі 
її функціонування. Під час перевірок фахівцям підприємства 
пропонується дати відповідні пояснення та прокоментувати ті 
чи інші питання впровадження експортного кон тролю на під-
приємстві. Після вивчення усіх обставин та фактів, що свідчать 
про ефективність системи, підприємству надаються конкретні 
рекомендації щодо її вдосконалення.

В інтересах підприємства всіляко сприяти проведенню та-
ких перевірок та вживати індивідуальних та/або організаційні 
заходів в рамках наданих рекомендацій. Це може включати на-
віть заміни деяких задіяних у системі експортного кон тролю 
підприємства посадових осіб або проведення структурних чи 
організаційних змін у системі.



469

Перелік перевірочних заходів
(щодо зовнішнього аудиту)

1. Чи ваша документація, що включає питання екс-
портного кон тролю, є належно оформленою відповідно до 
наданих Держекспорткон тролем рекомендацій?

□

2. Чи дотримуєтесь ви встановленого законодавством 
строку зберігання документації?

□

3. Чи задокументована письмово ваша СВФЕК на тако-
му рівні, що ви можете без ускладнень показати та роз’яс-
нити усі процедури цієї системи Держекспорткон тролю 
під час відвідання вашого підприємства?

□

Глава 3.2
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ  
ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО  
ЕКСПОРТНОГО КОН ТРОЛЮ  
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Наведена нижче інформація передбачає проілюструвати 
практичний досвід щодо того, які заходи організаційного, пра-
вового, інформаційного та іншого характеру необхідно вжиті 
підприємству з метою дотримання вимог законодавства у га-
лузі державного експортного кон тролю та мінімізації ризику 
порушень вимог цього законодавства.

Не може бути ні повної економічної безпеки, ні повного за-
хисту інтересів підприємства, якщо експортний кон троль не 
буде належним чином прописаний, організований та сприйня-
тий усіма працівниками підприємства.
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Існують певні принципи побудови системи внутрішньофір-
мового експортного кон тролю підприємства (далі —  СВФЕК), 
про що і йтиметься далі.

3.2.1. Принципи побудови системи внутрішньофірмового 
експортного кон тролю

3.2.1.а. Принцип належної організації навчання —   
програма, планування, впровадження, зворотній 
зв’язок

Базовим принципом організації навчання повинно бути 
складання програми навчання, його планування, впроваджен-
ня на підприємстві та зворотній зв’язок щодо кон тролю його 
ефективності.

На підприємстві експортний кон троль починається з інфор-
мування усіх штатних службовців, залучених до зовнішньо-
економічної діяльності, про існування експортного кон тролю. 
Навіть на підприємствах, що займаються експортним кон-
тролем досить довгий час, багато штатних службовців у різних 
підрозділах часто дивуються, отримавши цю інформацію.

Крім того, у зв’язку з тим, що законодавчі та інші норма-
тивно-правові акти у галузі державного експортного кон тролю 
регулярно переглядаються, виходячи з вимог національної без-
пеки та міжнародних зобов’язань України, фахівцям підпри-
ємства, які мають відношення до операцій, пов’язаних з між-
народними передачами товарів та кон тролем за їх здійсненням, 
необхідно проходити регулярну перепідготовку.

Керівництву підприємства рекомендується визначити сту-
пінь та рівні участі фахівців підприємства в операціях здійс-
нення міжнародних передач товарів та окреслити для них 
необхідні обсяги перепідготовки (при цьому доцільно також 
врахувати фактор текучості кадрів у підрозділах). На підставі 
цього складається відповідний план підготовки та перепідго-
товки фахівців у галузі державного експортного кон тролю.
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Особливу увагу під час проведення підготовки та перепід-
готовки необхідно приділяти питанням розповсюдження тех-
нологій (і особливо у випадках, коли науково-технічні праців-
ники підприємства беруть участь у міжнародних зустрічах, 
навчаннях, симпозіумах тощо).

Щоб здійснювати компетентне навчання, необхідно дотри-
мати деякі передумови:

1. Керівник підрозділу експортного кон тролю повинен бути 
визначений як відповідальна за навчання особа, яка по-
винна бути представлена в цьому статусі на підприєм-
стві. Це базова умова сприйняття штатними службовця-
ми змісту навчань.

2. Керівник підрозділу експортного кон тролю повинен 
мати відповідну кваліфікацію для проведення навчань, 
тобто він повинен отримати поглиблену спеціальну ін-
формацію, якщо необхідно за допомогою подальших 
навчальних курсів та практичних занять, які регулярно 
проводяться Державною службою експортного кон тролю 
України (далі —  Держекспорткон троль).

Прак-
тична 
порада

Час та зусилля, потрібні кожному підприємству 
для організації навчання, в основному залежить від 
його розміру та структури персоналу. Чим більше 
службовців залучено до діяльності у сфері експортно-
го кон тролю, чим ширший розподіл індивідуальних за-
вдань в цій галузі між службовцями різних підрозділів, 
тим більше вимог до керівника підрозділу експортно-
го кон тролю у забезпеченні відповідних навчань.

Принциповою є «підгонка» програми навчання 
під конкретне підприємство. Надмірна кількість ін-
струкцій, які безпосередньо не мають відношення до 
специфіки підприємства, не сприяє належному сприй-
няттю навчання!
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3. Бажано, щоб саме керівник підрозділу експортного кон-
тролю розробив навчальну програму. Для цього він по-
винен спочатку проаналізувати, які завдання у сфері 
експортного кон тролю є цікавими з точки зору індивіду-
альних процесів роботи підприємства та в якій мірі, а та-
кож здійснити підбір викладачів. Теми, учасники, типові 
справи та запропоновані рішення, а також інструменти 
тестування повинні бути відповідно підібрані.

Прак-
тична 
порада

Викладачу, що має провести різні навчальні курси, 
доцільно розробляти навчальну програму на модульній 
основі, тобто він розроблює модульні тематичні бло-
ки з окремих питань експортного кон тролю, які мо-
жуть бути у подальшому скомбіновані в залежності 
від цільової групи, що навчається.

Наприклад —  штат службовців, що має справу 
з продажами, скоріш за все вимагатиме навчання 
з питань кінцевого використання товарів та меха-
нізму перевірки партнерів, в той час як штат служ-
бовців, що займається маркетингом або технічними 
питаннями, може обмежитись лише питанням кла-
сифікації та ідентифікації товару.

4. Керівник підрозділу експортного кон тролю розробляє 
навчальну програму, визначаючи при цьому персонал, 
що повинен пройти навчання та функції підприємства, 
яким цей персонал необхідно навчати та в який період 
часу. Відносно цього керівник підрозділу експортного 
кон тролю повинен мати певні кон трольні функції, які 
не можна недооцінювати, оскільки вони також надають 
можливість розподіляти або делегувати завдання.

Прак-
тична 
порада

Не забувайте про навчання керівного складу під-
приємства. Тут особливо важливим є досягнення на-
лежного рівня «розуміння».
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5. Керівник підрозділу експортного кон тролю або підібрані 
ним викладачі повинні планувати навчальні курси відпо-
відно до навчальних планів та проводити їх. Чим більше 
підприємство, тим більша вірогідність того, що органі-
зувати централізоване навчання одночасно для всіх буде 
неможливо. Виходом може бути виїзд викладачів до кож-
ного місця дислокації підрозділів підприємства та розмі-
щення матеріалів навчання на сайті.

6. Службовці, що пройшли навчання, повинні бути зареє-
стровані із зазначенням прізвища, відповідної посади та 
функцій, а також змісту навчання.

Прак-
тична 
порада

Треба зберігати списки осіб, які пройшли навчання.
До наказу про навчання треба внести умови про 

обов’язковість відвідання занять та коментарі про 
те, що вимоги до належного навчання є обов’язкови-
ми для подальшої роботи визначених у наказі осіб.

7. Навчання повинно бути предметом перевірки на якість.
8. Стандартом для кожної навчальної події повинно стати 

анкетування учасників з питань інформації щодо навчан-
ня, якості проведення цього заходу та роботи викладача 
тощо, а також щодо пропозицій із вдосконалення процесу 
навчання.

9. Для керівника підрозділу експортного кон тролю забезпе-
чення зворотного зв’язку є важливою умовою запобігання 
недбалої організації навчання.

3.2.1.б. Принцип впровадження системи перевірок  
(аудитів)

Важливим завданням в рамках налагодження СВФЕК є ор-
ганізація та впровадження кон трольних функцій. Безперечно, 
вони повинні бути організовані на систематичній та регуляр-
ній основі.
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Базовим принципом проведення системи перевірок (ауди-
тів) є їх планування, складання програми, організація та кон-
троль її виконання, а також звітування про підсумки проведен-
ня таких перевірок.

Заува-
ження

Дотримання цього принципу в значній мірі зале-
жить від розмірів підприємства та обсягів виробни-
цтва (експорту). На невеликих підприємствах, де екс-
портний кон троль повністю централізований, аудит 
може бути обмежений випадковими оглядами типу 
самооцінки та спорадичними типовими оглядами.

Якщо усі службовці інших підрозділів, залучені до питань 
експортного кон тролю, надають адекватну та сучасну інфор-
мацію щодо очікуваного кон тролю та відповідних дій, особа, 
що перевіряє може сподіватися, що експортний кон троль пра-
цює в інтересах підприємства.

План аудитів
Таким чином, важливим завданням є складення плану ау-

дитів, що міститиме інформацію стосовно організаційних оди-
ниць, які мають бути перевірені, протягом якого періоду часу 
та з яких саме питань. З цією метою та для визначення у плані 
подальших деталей, необхідним є знання законодавчої бази та 
внутрішніх інструкцій, процесів, пов’язаних з інформаційни-
ми технологіями, процесів попереднього аналізу, а також знан-
ня існуючих дочірніх організацій. Якщо усі ці умови дотрима-
ні, то питання повинні бути сформульовані стосовно виконан-
ня цих інструкцій під час процесів та процедур.

В кінці цього процесу аудитор повинен мати усі відповіді на 
стандартні запитання, щоб оцінити, які саме питання повинні 
бути перевірені.

Аудиторські запитальники
У зв’язку з тим, що перевірочний запитальник у значній мірі 

залежить від типу діяльності підприємства, не треба намага-
тися розробити універсальний всеохоплюючий запитальник. 
Натомість, треба окреслити перелік питань, розбитих по тема-
тичних блоках, що охоплюють необхідні напрями кон тролю:
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Перелік перевірочних заходів

(щодо можливих елементів аудиторського запитальника)

1. Статус підрозділу експортного кон тролю на під-
приємстві

□

2. Наявність та відповідність внутрішніх інструкцій □

3. Аналіз спеціальних питань, пов’язаних з діяльніс-
тю підприємства

□

4. Контакти з владними органами та особливості за-
стосування експортного кон тролю на підприємстві

□

5. Існування та поводження з дозвільними докумен-
тами (відповідно до їх

типів)

□

6. Визначення та виконання програми навчання □

7. Визначення та виконання програми аудиту □

8. Документація та відповідні процеси у сфері екс-
портного кон тролю

□

9. Наявність та використання процесів, пов’язаних 
з інформаційними технологіями, та відповідних інстру-
ментів:

база даних продукції (класифікація, ідентифікація)

□

база даних замовників/партнерів □

методи оброблення замовлень □

«чорні» списки □

технічна інтеграція питань експортного кон тролю 
у разі внесення змін □
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10. Логістика процесів □

11. Кон троль та виконання відповідних типових пе-
ревірок (приклади):

класифікація продукції

□

кон троль кінцевого використання, визначення сфери 
використання та партнера

□

використання дозвільних документів □

12. Передачі технологій (у тому числі програмного 
забезпечення) та надання послуг (технічної допомоги)

□

13. Стандартні пункти контракту, пов’язані з екс-
портним кон тролем

□

14. Підключення дочірніх організацій □

Зрозуміло, що з одного боку, усі перелічені елементи не мо-
жуть бути включені під час аудиту окремої штатної одиниці 
(наприклад, підрозділів, пов’язаних з продажами, маркетин-
гом продукції, закупівель, поставок тощо). В такому випад-
ку пріоритети повинні бути визначені на кожному напрямку  
перевірок.

Подібно до усіх ревізій, недоліки у спільних діях повинні 
бути виявлені та усунені під час аудиту дотримання вимог екс-
портного кон тролю. Виконання спільних заходів також повин-
но кон тролюватись відповідно до зазначеного вище принципу. 
План аудиту також включає оцінки для систематичних переві-
рок стану його виконання.

Прак-
тична 
порада

Періоди між аудитами та подальшими перевір-
ками повинні бути адекватними, наприклад, у разі 
серйозного ризику необхідне впровадження особливих 
перевірочних заходів (наприклад, у разі недозволеної 
міжнародної передачі) без зволікання, тобто через
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кілька днів. Якщо ризик не настільки значний, цей пе-
ріод може дорівнювати трьом місяцям або більше.

У будь якому випадку акцент повинен бути зробле-
ний на систематичності подальших перевірок!

3.2.1.в. Принцип відповідності вимогам законодавства 
у галузі державного експортного кон тролю

Відповідність вимогам законодавства є ключовим пунктом, 
що належить до компетенції керівної посадової особи, відпові-
дальної за експортний кон троль.

Під час розроблення СВФЕК він має певну свободу дій. Але 
при цьому він має гарантувати, що усі неспеціалісти, залуче-
ні до роботи на підприємстві, розуміють, для чого впроваджу-
ються певні заходи, засвоюють існуючі прикладні методи, та 
знають переваги для підприємства. Передумовами для цього 
можуть стати відповідні публікації та загальна доступність ін-
струкцій.

Дотримуючись цих принципів, керівна посадова особа, від-
повідальна за експортний кон троль, повинна визначити як ор-
ганізувати СВФЕК. В його розпорядженні три основних еле-
менти:

Елемент 1: Організаційні документи загального 
характеру для презентації системи 
внутрішньофірмового експортного  
кон тролю

В цих документах не треба занадто вдаватися в роз’яснення 
деталей, скоріше треба окреслити певні рамки для відповідних 
стандартів. Можуть бути використані, наприклад, такі органі-
заційні документи:

Прак-
тична 
порада

Розгляньте наведені нижче схематичні типові 
тексти організаційних документів. Форма та зміст 
цих документів потребують приведення у відповід-
ність до специфіки кожного підприємства.
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1) наказ про створення системи внутрішньофірмового 
експортного кон тролю та відповідного підрозділу;

Примірний проект наказу
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2) наказ щодо організації взаємодії у сфері експортного 
кон тролю;

Схематичний типовий текст наказу
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3) положення про систему та підрозділ;
Зразок
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4) додатки до організаційних документів:
•	 принципи підприємства, наприклад, —  ніяких військових 

проектів, посилання на інші внутрішні заборонні дирек-
тиви тощо

•	 посадові інструкції;
•	 Кодекс поведінки, який не базується напряму на норматив-

них положеннях, це скоріше рекомендації або визначення 
з урахуванням виду діяльності та процесів підприємства;

•	 інші важливі для заходів експортного кон тролю документи.
Елемент 2: Інформаційні циркуляри

Керівник підрозділу експортного кон тролю повинен от-
римувати інформацію про зміни та доповнення у норматив-
но-правових актах. Якщо він усвідомлює, що такі зміни мають 
безпосередній вплив на діяльність підприємства, усі службов-
ці, залучені до процесів експортного кон тролю в інших підроз-
ділах (відповідальні, призначені наказом керівника підприєм-
ства) повинні бути поінформовані про це. Таким чином, від-
повідальний за експорт може належним чином виконати свої 
обов’язки, пов’язані з інформуванням.

Прак-
тична 
порада

Дійсно корисним є —  та і взагалі добре сприйма-
ється більшістю службовців —  публікація серії регу-
лярних циркулярів з питань експортного кон тролю. 
Загальні зміни у політиці підприємства, загальні по-
літичні події або майбутні очікувані зміни у законо-
давстві також можуть висвітлюватись в цих цир-
кулярах.
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Маючи такий інструмент комунікації, керівна по-
садова особа, відповідальна за експортний кон троль 
та керівник підрозділу експортного кон тролю мають 
змогу покращувати розуміння інструкцій у сфері екс-
портного кон тролю та сприяти їх позитивному за-
гальному сприйняттю.

Елемент 3: Робочі інструкції
Усі необхідні детальні інструкції з питань експортного кон-

тролю, важливі для підприємства, та заходи з дотримання зако-
нодавства з питань експортного кон тролю повинні бути скла-
дені на базі нормативних актів. Ці інструкції повинні бути на-
стільки практичними, наскільки це можливо. Будь-яка особа, 
яка не є фахівцем у цих питаннях, повинна мати змогу знайти 
в них усю необхідну інформацію.

Прак-
тична 
порада

Цих умов не можна виконати, лише надаючи поси-
лання на певні нормативні норми. Підрозділ експорт-
ного кон тролю повинен перекласти ці нормативні по-
ложення у практичну площину діяльності!

Такі робочі інструкції або методичні рекомендації можуть 
впорядковувати різні проблемні питання. Наприклад, одні-
єю з основних проблем затримки розгляду заяв підприємств 
в Держекспорткон тролі є оформлення ними документів з пору-
шенням вимог нормативно-правових актів у галузі державного 
експортного кон тролю. Одним зі шляхів вирішення цієї про-
блеми є наявність розроблених підприємством рекомендацій 
(вказівок) про порядок підготовки і оформлення документів, 
необхідних для отримання в Держекспорткон тролі відповід-
них документів про реєстрацію підприємства та товарів, доз-
вільних документів та документів про гарантії. Треба виходити 
з того, що такі рекомендації (вказівки) повинні бути формалі-
зовані таким чином, щоб їх дотримання було забезпечено неза-
лежно від кадрових змін.
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Оформлення таких рекомендацій (вказівок) надасть змогу 
здійснювати підготовку матеріалів систематизовано та з ура-
хуванням усіх вимог чинних нормативно-правових актів. Од-
ночасно щойно призначені працівники та представники інших 
підрозділів матимуть можливість отримати докладний інфор-
маційний (навчальний) матеріал. В таких рекомендаціях до-
цільно було б розподілити інформацію на відповідні підрозділи 
(реєстрація, переговори, експорт товарів військового призна-
чення, імпорт товарів військового призначення, експорт това-
рів подвійного використання, транзит, тощо), чітко визначити 
перелік документів, що подаються для отримання різних типів 
дозвільних документів та за різними видами міжнародних пере-
дач товарів з доданням зразків оформлення (заповнення) таких 
документів, а також визначити конкретні функції усіх підроз-
ділів щодо участі у цьому процесі. Крім того, в рекомендаціях 
повинна бути визначена процедура підготовки заяви на отри-
мання документів про гарантії з доданням відповідних зразків.

Після аналізу існуючих нормативних положень наведена 
нижче система робочих інструкції може покрити більшу час-
тину питань, які необхідно врахувати:

•	 заборони;
•	 класифікація та ідентифікація (продукти, виробниче об-

ладнання, прекурсори, програмне забезпечення, техноло-
гії тощо) товарів власного виробництва та інших товарів;

•	 кон троль кінцевого використання товарів, їх кінцевого 
призначення та партнерів;

•	 оцінка дозвільних вимог для передач технологій та про-
грамного забезпечення;

•	 матеріальний (відчутний) експорт;
•	 невідчутний експорт (через засоби зв’язку, системи пере-

дачі даних) чи технології (інформація) на будь-яких мате-
ріальних носіях;

•	 експортний кон троль у сфері надання послуг;
•	 дозвільні документи (тільки ті типи дозволів, що фактич-

но використовуються);
•	 поведінка під час експорту;
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•	 відвантаження товарів;
•	 система звітності за використання дозвільних документів 

тощо.
Будь-які робочі інструкції, як стверджує досвід європей-

ських країн, повинні відповідати на п’ять основних питань: 
хто, що, коли, як, чому? Як саме це впливає на фактичне роз-
роблення робочих інструкцій?

Хто: Будь-хто на підприємстві, від кого керівна посадова 
особа, відповідальна за експортний кон троль, та керівник під-
розділу експортного кон тролю очікують виконання певних кон-
трольних заходів, повинен бути відомим та обізнаним у питан-
нях експортного кон тролю.

Прак-
тична 
порада

Це може бути реалізовано шляхом вироблення 
списку прізвищ, але у випадку частих змін у штат-
ному розписі, такий список може бути нескінченним. 
Тому доцільно замість цього визначити функції, з яки-
ми окремі службовці зможуть себе ідентифікувати, 
наприклад, «відповідальний з питань виробництва», 
«бухгалтер», «відповідальний з питань маркетинг»» 
тощо. Зі збільшенням розміру підприємства немає ін-
шого шляху, крім відбору відповідальних осіб з (віро-
гідно) великої кількості осіб, що здійснюють подібні 
функції, та згадувати їх за прізвищами.

Результатом стане список «осіб, відповідальних за 
експортний кон троль».

Що: Якщо тепер службовець знає, що від нього вимагається 
дотримання вимог експортного кон тролю, постає наступне пи-
тання: що конкретно він повинен робити? Відповідь повинна 
роз’яснити йому у певних термінах, що відповідають специ-
фіці його роботи, що він повинен або не повинен робити на 
певних стадіях робочого процесу, який був ідентифікований 
керівною посадовою особою, відповідальною за експортний 
кон троль, як такий, що потребує кон тролю.
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Приклад 1 Штат, що займається продажами, повинен пе-
ревірити, чи може він налагоджувати ділові зв’язки 
з новим замовником. З цією метою, базуючись на ро-
бочих інструкціях «Кон троль кінцевого використан-
ня, кінцевого призначення та партнера», службовці 
повинні визначити, наприклад, чи не згадується цей 
замовник у будь-якому «чорному списку», відповісти 
на запитальник «червоні прапорці» значного ризику 
тощо. Робочі інструкції повинні також визначити, 
що службовець повинен робити з результатами сво-
го розслідування, наприклад, повідомити підрозділ 
експортного кон тролю у випадку наявності сумнів-
ної або негативної інформації.

Приклад 2 Призначений відповідальним за експорт службо-
вець, що займається маркетингом продукції, стика-
ється з серією товарів ще на етапі визначення. Тому 
він повинен отримати від інших (технічних) під-
розділів відповідну класифікацію та ідентифікацію 
товарів без затримки, навіть за рахунок інтенсив-
ного вивчення наведених вище кон трольних списків, 
або використовуючи «Інструмент класифікації то-
варів», яким його забезпечує підрозділ експортного 
кон тролю, та подальшу процедуру він узгоджує з ке-
рівником підрозділу експортного кон тролю.

Коли: стадії роботи, під час яких необхідно вжити відповід-
них заходів експортного кон тролю.

Як: шляхом оголошення доступних інструментів та інших 
посібників (переліків), можливо також за допомогою визна-
чення корисних контактів (наприклад, підрозділ експортного 
кон тролю); особи, які є фахівцями у сфері експортного кон-
тролю, отримують інформацію —  як необхідно здійснювати 
необхідний кон троль.

Чому: Як вже було зазначено, адекватна інформація з пи-
тань заходів у сфері експортного кон тролю відіграє головну 
роль у мотивації персоналу. Як приклад, необхідність отри-
мання дозвільного документу на ранніх стадіях: поставка може 
бути затримана, якщо заявка на отримання дозвільного доку-
менту буде подана пізніше або оформлена неякісно.
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Питання в тому, наскільки зазначений вище список робочих 
інструкцій складає «систему».

Умова 1: робочі інструкції повинні бути зрозумілими осо-
бі, що не є фахівцем з питань експортного кон тролю, зокрема, 
вона повинна вивести навіть із назви та змісту відповідь на 
своє запитання у сфері експортного кон тролю. Робочі інструк-
ції повинні бути структуровані відповідно з урахуванням робо-
чих процесів підприємства.

Умова 2: з іншого боку, вони повинні враховувати усі забо-
рони та вимоги, наприклад, точні інструкції для осіб, що не є 
фахівцям з питань експортного кон тролю, мають бути викла-
дені зрозумілою робочою мовою, так, щоб забезпечити захист 
цих осіб від порушень законодавства.

Усе починається із заборон і це порівняно легке завдання. 
Заборони завжди заборони; тому правило дуже чітке та пряме: 
та чи інша дія не повинна виконуватись.

У разі виникнення сумнівів та для отримання інформації, 
консультуйтеся з підрозділом експортного кон тролю!

Аналіз процесів та знання нормативно-правової бази стає 
підґрунтям для створення системи внутрішніх стандартів, які 
повністю враховують представлені умови.

Дивись підпункт 3.1.10.а «Складення плану процесу: 
Хто? —  Коли? —  Як?» пункту 3.1.10 глави 3.1 цього розділу 
Довідника.

3.2.1.г. Принцип аналізу та регулювання робочих  
процесів підприємства з врахуванням вимог  
експортного кон тролю

Після ретельного вивчення робочих процесів підприємства, 
підготовки відповідей на усі п’ять основних запитань (хто? що? 
коли? як? чому?), врахування розміру підприємства та типу 
його діяльності, можна розпочинати розроблення окремих 
конкретних заходів експортного кон тролю в рамках кожного 
процесу. При цьому визначається рівень участі представників 
з питань експортного кон тролю в усіх процедурах, наприклад:

•	 в обробленні комерційних запитів замовлень;
•	 у проведенні переговорів;
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•	 у підготовці та укладенні кожного контракту (при цьому 
розроблюється та затверджується відповідна схема роз-
гляду (лист-аналіз);

•	 у виставкових та рекламних заходах;
•	 у відвантаженні товару;
•	 у підготовці заяв на отримання дозвільних документів на 

здійснення міжнародних передач товарів;
•	 у кон тролі кінцевого використання товарів за призначен-

ням тощо.

Приклад Коли досягнуто певного етапу на шляху розроблен-
ня та створення нового продукту, від особи, відпові-
дальної за експортний кон троль у технічному підроз-
ділі продукції, очікується:

- класифікація та ідентифікація майбутнього про-
дукту відповідно до списків товарів, що підлягають 
державному експортному кон тролю, та

- впевненість, що розробники не додадуть  
технічних параметрів продукту, завдяки чому він  
стане предметом експортного кон тролю.

Прак-
тична 
порада

Крім того, керівнику підрозділу експортного кон-
тролю доцільно описати експортний кон троль як ок-
ремий процес в рамках загальних робочих призначень.

3.2.1.д. Принцип забезпечення та підтримання контактів 
з державними органами експортного кон тролю та 
іншими державними органами

Контакти з владними органами можуть бути різними, на-
приклад:

•	 з Держекспорткон тролем: реєстрація, отримання дозвіль-
них документів, звітність, тощо;

•	з митними органами: процедури митного оформлення, тощо;
•	з податковими органами: декларації, податки, тощо.
Отримання висновків, пов’язаних з міжнародними переда-

чами товарів:
•	 з Міністерством економічного розвитку і торгівлі  

України;
•	з Державним космічним агентством України;
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•	з Міністерством оборони України;
•	зі Службою безпеки України тощо.
Цей перелік, звісно, неповний, проте він показує, що усі ці 

контакти мають одну спільну характеристику. Ви повинні во-
лодіти достатньою компетентністю, щоб належним чином про-
йти усі кроки, без нанесення шкоди підприємству за рахунок 
недбалості або ігнорування вимог нормативно-правової бази. 
Оскільки знання предмета, скоріш за все, не будуть широко 
розповсюджені на підприємстві, централізація усіх контак-
тів з владними органами в одному організаційному підрозділі 
(як правило це центральний підрозділ експортного кон тролю) 
є обов’язковою.

Прак-
тична 
порада

З метою запобігання дублюванню роботи, а осо-
бливо виникненню різних позицій з одного і того ж 
предмету всередині підприємства, на всіх його рівнях 
повинно бути введено чітке розмежування відпові-
дальності, яке повинно знайти відображення у відпо-
відних розпорядженнях та робочих інструкціях.

3.2.1.е. Принцип застосування інформаційних технологій 
в експортному кон тролі

Чим більше підприємство, тобто чим більше потік даних 
з питань експортного кон тролю, тим важливіше впровадження 
функцій експортного кон тролю в автоматизовані інформацій-
ні процеси. Особливого значення дотримання цього принципу 
набуває саме для великих підприємств із значними обсягами 
міжнародних передач товарів.

Ідеально розробити автоматизовану систему експортного 
кон тролю підприємства з повним пакетом необхідних даних. 
В цьому відношенні не має значення, яке програмне забезпе-
чення та які заявки використовує ваше підприємство. Безумов-
но, впровадження індивідуальних електронних компонентів до 
процедур залежить від рівня винахідливості фахівців та відпо-
відного бюджету.

Увага! Коли автоматичні процедури використовуються 
для експортного кон тролю, то вони стають предме-
том організаційних та наглядових обов’язків!
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Головне, щоб були введені основні слова кон трольних еле-
ментів, серед них, наприклад:

•	 класифікація та ідентифікація товарів;
•	 кон троль кінцевого використання;
•	 звітність;
•	 особлива проблема: передача технології.
Для кожного кон трольного елемента ви повинні розуміти, 

що використання автоматизованих інформаційно-комунікацій-
них засобів у процесі оброблення замовлень, виробництва є 
тим важніше, чим більше осіб, підрозділів або партнерів за-
лучено до вашої зовнішньоекономічної діяльності. Теж саме 
стосується кількості товарів, міжнародні передачі яких підля-
гають державному експортному кон тролю.

Класифікація товарів
Усі процедури оброблення замовлень, як правило, базують-

ся на двох базах даних: база даних продукції та база даних за-
мовлень/замовників.

Під час класифікації товарів, перш за все, використовується 
база даних товарів, тобто продукції підприємства. Крім техніч-
ної та логістичної інформації, такі бази даних повинні місти-
ти характеристики, пов’язані з експортним кон тролем, а саме 
ідентифікацію товарів відповідно до списків товарів, що під-
лягають державному експортному кон тролю. Товари повинні 
бути пов’язані з відповідними полями бази даних.

Керівник підрозділу експортного кон тролю повинен розро-
бити «дерево прийняття рішення», яке веде необізнаного ко-
ристувача до однієї позиції кон трольного списку товарів, що 
має відношення до типу діяльності підприємства, через від-
повідний запитальник. Це спрацьовує та може бути визначено 
тільки в тому випадку, якщо класифікація та ідентифікація то-
варів вже внесена до бази даних.

Таким чином, спеціалізація та ділові навички представника 
з питань експортного кон тролю повинні бути об’єднані з тех-
нічною компетенцією фахівців технічних підрозділів.

Приклад Розгляньте наведені на мал. 3.2-1, 3.2-2 та 3.2-3 
приклади «дерев прийняття рішення» для промисло-
вості.
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Мал. 3.2-1. Схема прийняття рішень підрозділом експортного  
кон тролю підприємства
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Мал. 3.2-2. Приклад схеми основних процедур експортного кон-
тролю під час планування та здійснення міжнародних передач 

товарів подвійного використання
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Мал. 3.2-3. Приклад схеми взаємозв’язку основних процедур 
експортного кон тролю під час планування та здійснення 
міжнародних передач товарів військового призначення
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Кон троль на підприємстві за передачею так званих «невід-
чутних технологій» (у тому числі комп’ютерних), є досить 
складним, а відповідальність за порушення у галузі держав-
ного експортного кон тролю є досить суворою, тому врахуйте 
таку пораду:

Кращій вихід —  для міжнародних передач технологій кори-
стуйтесь виключно методом розташування таких технологій 
на поставлених на облік матеріальних носіях, які можуть 
бути «фізично» переміщені через митний кордон.

У разі використання «електронного» переміщення технологій 
(«невідчутна передача»), що є вкрай небажаним, —   вживайте 
належних організаційних заходів, щоб таке переміщення було 
здійснено лише на підставі відповідного дозвільного документу, 
а також було повністю вам підкон трольним (окреме робоче 
місце, повна копія для кон тролю, наявність усіх реквізитів, 
гарантія від несанкціонованого доступу, тощо).

3.2.1.є. Принцип імплементації положень норматив-
но-правових актів до внутрішніх інструктивних  
документів підприємства

Виконання усіх вимог у галузі державного експортного кон-
тролю залежить від знань того, як застосовуються встановлені 
законодавством нормативні положення. Саме тому надбання 
знань положень нормативно-правових актів є вкрай важливим.

Глибоке знання положень нормативно-правових актів може 
бути досягнуто шляхом вивчення першоджерел —  самих поло-
жень. Проте, враховуючи велику кількість нормативно-право-
вих актів, їх різний характер або просто їх складність, викори-
стання вторинних джерел є дійсно доцільним. Це можуть бути 
семінари, внутрішні навчання або роз’яснювальні циркуляри. 
Який би метод ви не обрали, навчання пройде легше, якщо ви 
залучите відповідних досвідчених фахівців з цього напряму.

Чим менше підприємство та чим більше ресурсів щодо 
експортного кон тролю доступно, тим більше підходять 
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саме такі заходи. Нічого не робити —  це помилковий шлях, 
а ризик вчинення порушення є дуже великим.

Крім зовнішньої підтримки, зробіть обов’язковим регуляр-
ний перегляд власної інформації з використанням той, що роз-
ташовується на сайті Держекспорткон тролю мережі Інтернет.

Прак-
тична 
порада

Адреса сайту Держекспорткон тролю в мережі Ін-
тернет www.dsecu.gov.ua. Нормативно-правова база 
у галузі державного експортного кон тролю розміще-
на у розділі «Нормативні акти». Важливим є також 
перегляд підрозділу «Проектні»» розділу «Норматив-
ні акти». Саме тут ви матимете змогу ознайоми-
тись з проектами нових документів, а також змін та 
доповнень до вже існуючих нормативних актів.

Як тільки ви отримали усю необхідну інформацію, ви по-
винні інтегрувати її до внутрішніх процесів та інструкцій під-
приємства, після цього ви можете розпочинати навчання.

3.2.2. Презентація системи внутрішньофірмового  
експортного кон тролю

Створення СВФЕК на підприємстві повинно супроводжу-
ватися відповідною «презентаційною» компанією і залежить 
від типу діяльності та розміру самого підприємства. Якщо на 
підставі наведених раніш порад ви створили СВФЕК, то цю 
систему треба «презентувати» персоналу підприємства. При-
водимо декілька порад щодо такої презентації.

Ідеальна презентаційна форма —  це та, що робить 
зміст усіх аспектів системи внутрішньофірмового експорт-
ного кон тролю зрозумілим та наочним такою мірою, що усі 
службовці підприємства у змозі застосувати їх до практич-
них процесів.

Крім відповідного змісту усіх аспектів, підґрунтя існуван-
ня СВФЕК підприємства ніколи не повинно випадати з фокусу 
уваги під час усіх презентацій. Слід обов’язково роз’яснювати, 
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що у разі звинувачень у порушеннях, керівник, що відповідає 
за експортний кон троль на підприємстві, повинен у будь-який 
час довести, що підприємство впровадило усі необхідні вну-
трішні заходи та встановило усі правила, щоб запобігти пору-
шенню, в якому пролунало звинувачення. Отже, дуже важли-
вим є роз’яснення про ведення точної документації. За усіх цих 
умов будь-яка примітивна презентація системи на підприєм-
стві виключена.

Презентація, як правило, повинна включати наведені нижче 
обов’язкові елементи:

• команда, що займається експортним кон тролем (підроз-
діл експортного кон тролю та відповідальні в інших під-
розділах, діяльність яких пов’язана із зовнішньоеконо-
мічною діяльністю підприємства);

• нормативні акти;
• робочі інструкції;
• навчання;
• загальна інформація щодо експортного кон тролю;
• аудити;
• стандартні тексти та форми;
• технічні та спеціальні терміни;
• регістр посилань та джерел;
• митна інформація;
Запам’ятати все допоможе наведений нижче перелік деяких 

необхідних заходів:
Перелік перевірочних заходів

(щодо деяких елементів СВФЕК, які бажано висвітлювати 
під час її презентації)

1. Команда, що займається експортним кон тролем 
(з визначенням завдань та сфери відповідальності) □

2. Керівна посадова особа, відповідальна за екс-
портний кон троль □

3. Керівник підрозділу експортного кон тролю □
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4. Особи, відповідальні за здійснення функцій екс-
портного кон тролю в інших підрозділах, включених 
до СВФЕК

□

5. Відповідальні особи у філіях (представництвах) □
6. Нормативна база:
на базі положень нормативно-правових актів □

на базі політики підприємства □
7. Робочі інструкції □
8. Заборони □
9. Визначення умов здійснення міжнародних пере-

дач товарів, що підлягають державному експортному 
кон тролю

□

10. Класифікація (товарів, виробничого обладнан-
ня, прекурсорів, програмного забезпечення та техно-
логій, товарів власного виробництва, послуг тощо)

□

11. Кон троль кінцевого використання, кінцевого 
призначення та партнерів □

12. Оцінка умов міжнародних передач технологій 
та програмного забезпечення □

13. Невідчутний експорт (шляхом ліній передач  
даних) □

14. Технічна допомога (послуги) □
15. Ліцензійні (дозвільні) документи □
16. Підрозділи відвантаження товару □
17. Рекомендації (вказівки) про порядок підготовки 

і оформлення документів, необхідних для отримання 
Держекспорткон тролі відповідних дозвільних доку-
ментів та документів про гарантії

□
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18. Навчання
19. Навчальний план □

20. Навчальна програма □

21. Загальна інформація
22. Інформування через ЗМІ □

23. Інформаційні циркуляри підрозділу експортно-
го кон тролю □

24. Циркуляри регуляторного характеру:
зразки документів □

план аудитів □

аудиторські запитальники □
класифікація та ідентифікація товарів □
кон троль кінцевого використання, кінцевого при-

значення та партнерів □

визначення дозвільних документів □
залучення філій та представництв, дочірніх під-

приємств □

25. Презентація принципів побудови СВФЕК □
26. Індивідуальні рішення керівництва підприєм-

ства щодо системи внутрішньофірмового експортного 
кон тролю —  стандартні тексти та форми

□

27. Сертифікати кінцевого користувача □
28. Гарантійні листи □
29. Стандарти підприємства □
30. Переліки необхідних (перевірочних) заходів □
31. Регістр технічних термінів □
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32. Регістр посилань або джерел
33. Сайти державних ліцензійних органів □

34. Домашня сторінка з питань експортного кон-
тролю дочірнього підприємства (філії, представництва) □

35. Інформація щодо інформаційних технологій □
36. Митна інформація □

Глава 3.3
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ  
ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО  
ЕКСПОРТНОГО КОН ТРОЛЮ З ТОЧКИ 
ЗОРУ КЕРІВНИКА ПІДРОЗДІЛУ  
ЕКСПОРТНОГО КОН ТРОЛЮ

3.3.1. Ділові поради щодо організації системи  
внутрішньофірмового експортного кон тролю  
з точки зору керівника підрозділу  
експортного кон тролю

Природа так зробила, що людина не любить, коли її кон-
тролюють, тому більшості персоналу підприємства навряд 
чи подобається експортний кон троль!

Це перша річ, яку усвідомлює той, хто намагається організу-
вати СВФЕК на підприємстві. Це відбувається тому, що люди 
не розуміють необхідність такого кон тролю.

Прак-
тична 
порада

Більшість службовців не можуть усвідомити, 
якою мірою встановлений експортний кон троль впли-
ває на щоденну діяльність. В цьому випадку може до-
помогти лише чітко організоване навчання.

Необхідний кон троль та відповідна поведінка інколи сприй-
мається як неприємна, якщо не така, що “гальмує товарообіг». 
Тому завдання керівництва не тільки встановити необхідний 
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кон троль в рамках відповідної СВФЕК, але також забезпечити 
загальне його сприйняття всім підприємством, завдання, яке 
може бути реальним викликом та навіть вимагати вжиття пев-
них непопулярних, але необхідних заходів.

Зміст, організація та заходи щодо сприйняття можуть бути 
різними в залежності від розміру підприємства та виду його 
діяльності.

3.3.1.а. Розмір підприємства
Розмір підприємства грає важливу роль у побудові СВФЕК. 

На дуже маленьких підприємствах деякі структурні аспекти 
можуть не враховуватись. Проте, це стосується лише структу-
ри та оперативного управління. Організаційні вимоги більш-
менш аналогічні тим, що впроваджуються на великих підпри-
ємствах, коли йдеться про систематичні заборони та вимоги 
у сфері експортного кон тролю.

Практичне правило: Чим більше підприємство, тим 
більший обсяг виробництва або іншої діяльності, тим вище 
організаційні та наглядові вимоги.

Малі підприємства: якщо розміри підприємства/обся-
ги діяльності дозволяють, експортний кон троль також 
повинен бути максимально централізований, тобто на-
приклад, класифікація і ідентифікація товарів, система 
управління та виконання зобов’язань, кон троль кінцевого 
використання, кінцевого призначення та перевірка парт-
нерів здійснюватимуться однією і тією ж самою особою/
підрозділом. Це збереже кошти на проведення аудитів та 
навчань, створення робочих інструкцій та забезпечення 
зв’язків; це означає, що цей центральний підрозділ/особа 
повинна впровадити відповідні процеси експортного кон-
тролю, а також повинна забезпечити самокон троль.

Середні підприємства: із зростанням обсягу діяльно-
сті, більше і більше оперативних аспектів кон тролю не-
обхідно делегувати не підрозділу експортного кон тролю, 
а іншим підрозділам підприємства. Чим активніше іде цей 
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процес, тим більше організаційних вимог виникає. Готові 
рішення не пропонуються, але рекомендується проаналізу-
вати, в якій формі та з якою інтенсивністю повинні бути 
описані та впроваджені процеси, пов’язані з експортним 
кон тролем.

Великі підприємства: тут організація —  це все. За ви-
ключенням загального керівництва та повсякденного кон-
тролю в рамках процедури аналізу зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів), практично ніяких оперативних 
завдань на підрозділ експортного кон тролю напряму не 
покладається. Його головна роль —  це кон троль виконання 
кон трольних функцій та стратегічна орієнтація.

Розмір підприємства впливає на загальний обсяг ресурсів, 
потрібних для впровадження експортного кон тролю. Чим ви-
щий рівень сприйняття експортного кон тролю, тим менше 
невідповідностей в оцінці фактично необхідних ресурсів між 
керівництвом та підрозділом експортного кон тролю. Проста 
заява представника з питань експортного кон тролю: «Я більше 
не можу робити все, що повинен!» навряд змусить керівника 
погодитись з розширенням штату. Враховуючи це та те, що 
особі, яка не є фахівцем, дуже важко оцінити фактичну потре-
бу у додаткових ресурсах, ви повинні мати вагомі аргументи.

Перелік можливих аргументів для збільшення ресурсів під-
розділу експортного кон тролю:

•	 великий потік нових або змінених нормативних поло-
жень;

•	 поширення або посилення встановленого законодавством 
кон тролю;

•	 втрата можливості використовувати спрощені процедури 
(наприклад, генеральний чи відкритий дозвіл);

•	 посилення діяльності з навчання у зв’язку зі вчиненим 
порушенням або підвищеним ризиком;

•	 збільшення обсягу діяльності;
•	 зміни у структурі з метою встановлення більш жорсткого 

кон тролю процесів та продуктів;
•	 зміни у структурі партнерів, включаючи розширення пе-

реліку партнерів у критичних країнах;
•	 впровадження більш складних процесів.
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Прак-
тична 
порада

Передбачення керівника підрозділу експортного 
кон тролю не повинно чекати, поки він стане перед 
проблемою, він скоріше повинен сприяти обізнаності 
керівництва щодо проблем у сфері експортного кон-
тролю. Для цього доцільно запропонувати короткі 
семінари для керівництва, під час яких буде змога на-
дати докладні роз’яснення щодо ризиків для підпри-
ємства та персоналу.

Теж саме стосується інших ресурсів, наприклад, більш 
ефективного використання оброблення даних або застосуван-
ня електронних інструментів.
3.3.1.б. Тип діяльності

Крім розміру підприємства, тип його діяльності також грає 
вирішальну роль в організації СВФЕК.

Як правило, два типи діяльності, «заводське виробництво» 
та діяльність, пов’язана з багаторазовими оптовими поставка-
ми, практично ніколи не з’являються в чистому вигляді. Екс-
портний кон троль повинен врахувати усі типи, що є в інтере-
сах підприємства.
3.3.1.б.1. Заводське виробництво

Таке виробництво пов’язане з розробленням та поставкою 
товарів власного виробництва, виробничих ліній тощо. Це 
часто включає не тільки програмне забезпечення, технології, 
але й також, як правило, послуги та інфраструктуру, пов’язані 
з монтажем, доставкою запасних частин, тестувальним та ви-
мірювальним обладнанням.
Приклад Проект створення окремого об’єкту. Ключові 

елементи:
• конструктивні заходи;
• обладнання (випробувальне, тестувальне, 

виробниче);
• технологія виробництва;
• технологія товару;
• надання послуг.

Нижче наведені додаткові ключові елементи для СВФЕК:
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3.3.1.б.1.а. Кон троль, що залежить від специфіки товару. 
Класифікація товару

В цьому аспекті для керівника підрозділу експортного кон-
тролю, співробітників цього підрозділу та технічних підроз-
ділів важливим є проведення навчань, основою яких повинні 
бути наведені нижче знання, що стосуються саме класифікації, 
ідентифікації та списків товарів, що підлягають державному 
експортному кон тролю (далі —  кон трольні списки товарів).

А саме треба чітко розуміти нижчезазначене.
З метою створення належних умов кон тролю за міжнарод-

ними передачами визначених груп товарів у рамках відповід-
них міжнародних режимів експортного кон тролю рекомендо-
вані кон трольні списки відповідно до груп товарів, що є ос-
новними для цілей кожного з цих режимів.

Зазначені списки та процедури (порядок) їх застосування 
Україна, як і кожна з держав-учасників, впроваджує на націо-
нальному рівні.

Процедура складання таких списків визначена статтею 9 За-
кону.

Ці списки визначають два класи товарів, що підлягають дер-
жавному експортному кон тролю, а саме: ТВП та ТПВ.

Саме ці класи визначені у статті 1 зазначеного Закону.
Крім цих класів товарів, статтею 10 Закону визначено і клас 

«товари, не внесені до списків» товарів, що підлягають дер-
жавному експортному кон тролю, до яких у випадках, визначе-
них цією статтею, також можуть бути застосовані процедури 
державного експортного кон тролю.

Клас «товари військового призначення» є одночасно і гру-
пою цих товарів, список яких складено на підставі відповід-
ного військового списку («Munitions List»), рекомендованого 
в рамках діяльності міжнародного режиму Вассенаарська до-
мовленість.

Клас «товари подвійного використання» розподіляється на 
групи цих товарів відповідно до рекомендацій конкретного 
міжнародного режиму експортного кон тролю, а саме:

•	 група “товари, що можуть бути використані у створенні 
звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної тех-
ніки” —  Вассенаарська домовленість;
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•	 група “товари, що можуть бути використані у створенні 
ракетної зброї” —  Режим кон тролю за ракетними техно-
логіями;

•	 група “товари, що можуть бути використані у створенні 
ядерної зброї” —  Група ядерних постачальників;

•	 група “товари, що можуть бути використані у створенні 
хімічної зброї” —  Австралійська група та Конвенція про 
заборону розробки, виробництва, накопичення, застосу-
вання хімічної зброї та про її знищення;

•	 група “товари, що можуть бути використані у створенні 
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї” —  Ав-
стралійська група та Конвенція про заборону розробки, 
виробництва, накопичення запасів бактеріологічної (біо-
логічної) та токсинної зброї та про її знищення.

Більш докладну інформацію щодо класифікації товарів 
Ви можете отримати у пункті 1.2.8 глави 1.2 розділу I цьо-
го Довідника.

Виходячи з наведеного розподілу товарів на відповідні кла-
си, під терміном «класифікація» розуміється віднесення кон-
кретних товарів до одного з зазначених класів товарів, пов’я-
заних з різними визначеними законодавством процедурами 
здійснення державного експортного кон тролю відносно їх 
міжнародних передач.

Під методом ідентифікації товарів розуміється встановлення 
відповідності конкретних товарів, які є об’єктом міжнародних 
передач, найменуванню та опису товарів, внесених до списків 
товарів, що підлягають державному експортному кон тролю.

Таким чином, підрозділ експортного кон тролю повинен ви-
значити умови міжнародних передач товарів, тобто визначити 
чи відповідають товари описам, наведеним в списках товарів, 
що підлягають державному експортному кон тролю. Якщо 
передбачаються часткові поставки, що цілком можливо, ба-
гатьох компонентів та запчастин, що використовуватимуться 
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протягом періоду впровадження зовнішньоекономічного дого-
вору (контракту), всі ці товари також повинні бути чітко іден-
тифіковані та класифіковані. Якщо необхідно отримати доз-
вільний документ, результати класифікації мають стати пред-
метом звичайної процедури подання відповідної заявки.

У разі виникнення проблем із здійсненням ідентифікації то-
вару ви маєте право звернутися за допомогою до юридичних 
осіб, які в установленому порядку отримали повноваження на 
здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів 
у сфері державного експортного кон тролю. За результатами 
ідентифікації на підставі наданих вами матеріалів такі юри-
дичні особи нададуть вам відповідний висновок щодо іден-
тифікації товару. Але слід пам’ятати, що такі висновки мають 
виключно рекомендаційний характер.

Дивись главу 3.6 «Попередня ідентифікація товарів у га-
лузі державного експортного кон тролю» цього розділу До-
відника.

• Класифікація та документація
Треба не тільки здійснити класифікацію та ідентифікацію 

товарів відповідно до списків товарів, що підлягають держав-
ному експортному кон тролю, але й чітко задокументувати ре-
зультати для того, щоб запобігти зайвої, а в деяких випадках 
технічно складної та дорогої повторної класифікаційної про-
цедури.

• Класифікація та подання заявки
Повинні бути застосовані наведені нижче правила:
• Класифікація аналогічних товарів повинна мати однако-

вий результат.

Прак-
тична 
порада

Не забувайте про технології! Вони очевидно нале-
жать до товарів, що є предметом експортного кон-
тролю. Збірки, монтаж та інші послуги повинні бути 
частиною заявки.
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• Необхідно бути впевненими, що залишилося достатньо 
часу для підготовки заявки та отримання дозвільного 
документу за рахунок заздалегідь проведеної класифіка-
ції та ідентифікації усіх компонентів. Затримка у постав-
ках у зв’язку з відсутністю дозволу може призвести до 
штрафних санкцій в рамках зовнішньоекономічного дого-
вору (контракту).

Прак-
тична 
порада

Часто тільки субпідрядник може правильно іден-
тифікувати товар —  будьте обережні: саме «експор-
тер» є та залишиться відповідальним за коректну 
класифікацію. З метою мінімізації ризиків наскільки 
це можливо весь процес експортного кон тролю пови-
нен бути узгоджений та задокументований у контр-
акті.

• Моніторинг дії дозвільного документу
В рамках довготривалих зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) часто виникають ситуації, коли замовник/партнер 
подають запити щодо внесення змін до замовлення. Враховую-
чи те, що такі зміни можуть впливати на товар, особливо якщо 
при цьому здійснюється певна модернізація, необхідно переві-
рити, чи покриваються такі зміни у поставках вже отриманим 
дозвільним документом; якщо ні —  необхідно подати додаткові 
заявки.

Прак-
тична 
порада

Керівництво підприємства повинно бути проін-
структовано щодо необхідності повідомлення керів-
нику підрозділу експортного кон тролю про усі перед-
бачувані зміни в рамках поставок або технічних пара-
метрах товару.

Взагалі, для кожного окремого виду товару, щодо якого пе-
редбачається здійснення міжнародних передач товарів (виро-
бів, послуг чи технологій) керівнику підрозділу експортного 
кон тролю рекомендується визначити відповідні вимоги щодо 



509

порядку здійснення міжнародних передач таких товарів, які 
повинні виконуватись усім персоналом підприємства.

Враховуючи зазначене вище, робимо висновок, що можли-
вість здійснення міжнародних передач будь-яких товарів зале-
жить від трьох головних факторів:

1) класифікації та ідентифікації товарів відповідно до спис-
ків товарів, які підлягають державному експортному кон-
тролю;

2) країни призначення та наявних обмежень на постачання 
конкретних товарів до цієї країни;

3) конкретного кінцевого використання та кінцевого спожи-
вача товарів.

Для забезпечення прийняття рішень з урахуванням зазна-
чених факторів доцільно розробити «матрицю товарів» 
підприємства, яка може містити:

• найменування товарів з розподілом їх за категоріями:
товари військового призначення;
товари подвійного використання;
товари, не включені до кон трольних списків, з розподі-
лом таких товарів за списками та режимами експортно-
го кон тролю, а саме:
товари військового призначення;
товари військового призначення, які в установленому 
порядку допущені для цивільного використання;
товари подвійного використання, у тому числі:
товари подвійного використання, які можуть бути ви-
користані для створення звичайних видів озброєнь та 
військової техніки;
товари, що можуть бути використані у створенні ядер-
ної зброї;
товари, що можуть бути використані у створенні хіміч-
ної зброї;
товари, що можуть бути використані у створенні біоло-
гічної (бактеріологічної) та токсинної зброї;
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товари, що можуть бути використані у створенні ракет-
них засобів доставки зброї масового знищення (ядерної, 
хімічної, біологічної (бактеріологічної) та токсинної).

• Обмеження поставок конкретних найменувань товарів за 
визначеними категоріями до конкретних країн.

Така матриця є одним з ключових елементів прийняття рі-
шень щодо порядку здійснення міжнародних передач товарів 
і вимагає постійного доповнення за мірою отримання додат-
кової інформації. Копії такої матриці необхідно розповсюдити 
серед усіх працівників підприємства, діяльність яких пов’яза-
на з укладанням контрактів та здійсненням міжнародних пере-
дач товарів.

Кон троль кінцевого використання, кінцевого 
призначення та партнера

Протягом останніх років перевірки партнерів та передбачу-
ваного використання стали значно складнішими, ніж зазначені 
вище перевірки, що стосуються специфіки товару. Існує багато 
інструкцій та переліків, яких необхідно дотримуватись.

Серед іншого необхідно дотримуватись наведеного нижче 
принципу: якщо товари, не визначені у списках товарів, що 
підлягають державному експортному кон тролю, мають бути 
поставлені для відомого критичного використання до критич-
ної країни, то такі товари та такий експорт стає предметом екс-
портного кон тролю.

Для діяльності, пов’язаної із заводським виробництвом по-
винні бути впроваджені та систематично дотримані наведені 
нижче елементи кон тролю:

Перевірка партнера (фірм та осіб, що беруть 
участь у здійсненні угоди)

В рамках антитерористичного законодавства відповідні 
списки, що містять партнерів, які беруть участь у провадженні 
зовнішньоекономічного договору (контракту), повинні якомо-
га раніше бути перевірені з метою виключення відомих теро-
ристів або їх організацій з участі у запланованому контракті. 
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Протягом провадження контракту нові партнери та зміни до 
списку повинні постійно перевірятися.

Прак-
тична 
порада

В такій ситуації тісна кооперація між підрозді-
лом експортного кон тролю та керівництвом проекту 
(контракту) набуває особливого значення. З самого 
початку вони повинні працювати з однаковою доку-
ментацією, що стосується перевірки усіх партнерів. 
При цьому повинні бути чітко прописані визначення 
відповідальності під час виконання та документуван-
ня перевірок.

Кон троль кінцевого використання
Державна служба експортного кон тролю України (далі —  

Держекспорткон троль) завжди чекає надійної документації 
щодо кінцевого використання усіх партій товару в рамках 
контракту та дозвільного документу, не тільки у формі сер-
тифіката кінцевого споживача або офіційно отриманого ім-
портного сертифіката країни призначення. Тобто питання не 
закривається після представлення наведених вище докумен-
тів. Держекспорткон троль очікує постійної співпраці підпри-
ємств-постачальників з питання кон тролю кінцевого викори-
стання товарів. Експортер повинен повідомити про будь-які 
зміни у кінцевому використанні поставленого в рамках дозво-
лу товару, як тільки це стало йому відомо, та незалежно від 
того, чи був здійснений експорт, чи ні. Також не має значення, 
чи вже закінчений зовнішньоекономічний договір (контракт).

Прак-
тична 
порада

Попередження: коли дозвіл надається за умови ви-
конання особливих умов (зобов’язань), це розглядаєть-
ся Держекспорткон тролем як особливо критичний 
випадок.

Кон троль кінцевого призначення
Експорт товарів, не включених до списків товарів, що підля-

гають державному експортному кон тролю, може потребувати 
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отримання дозволу, враховуючи кінцеве призначення цього то-
вару та країни кінцевого призначення. Керівництво підприєм-
ства та підрозділ експортного кон тролю повинні пересвідчи-
тися, що не має будь-яких ознак того, що партнер може плану-
вати використати товар з метою іншою, ніж визначена в рам-
ках контракту. Контракти на обслуговування, укладені після 
закінчення проекту надають можливість здійснення перевірок 
кінцевого використання товару, у тому числі протягом довго-
строкового періоду. Якщо є будь-які підстави підозрювати не-
дозволене військове кінцеве використання, про це необхідно 
інформувати Держекспорткон троль.

Дивись главу 3.4 «Застереження та «червоні прапор-
ці» —  як розпізнати спроби незаконного придбання това-
рів?» цього розділу Довідника.

Підсумовуючи можна сказати, що коректна та безпроблемна 
зовнішня торгівля, пов’язана з заводським виробництвом, можли-
ва лише за умови інтенсивної взаємодії між підрозділом експорт-
ного кон тролю та керівництвом підприємства, що займається 
зовнішньоекономічним договором (контрактом). Ключ до цього 
– це вжиття необхідного кон тролю та відповідних процедур. 
Підрозділ експортного кон тролю повинен забезпечити відповідне 
інформування осіб, відповідальних за контракт, на початку та 
у відповідні інтервали протягом його здійснення. З цією метою 
доцільно впровадити навчання, випуск інформаційних циркулярів, 
таблиць та проведення відповідних аудитів.

Попередження: У випадку частих штатних змін, ці положен-
ня повинні бути відповідно інтенсифіковані!

3.3.1.б.2. Діяльність, пов’язана з багаторазовими  
(оптовими) поставками

На відміну від діяльності, пов’язаної з заводським виробни-
цтвом під час діяльності, пов’язаної з багаторазовими (опто-
вими) поставками, експортний кон троль застосовується до 
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великої кількості індивідуальних угод та/або поставок, які мо-
жуть залежати одна від одної. Часто велика кількість замов-
ників та/або партнерів потребує впровадження різних режимів 
роботи.

Вимоги замовників щодо поставок товару у стислий тер-
мін —  це завдання для підрозділу експортного кон тролю, що 
потребує передбачити такі потреби та мати у практично го-
товому вигляді необхідний пакет документів для отримання 
відповідного дозвільного документу. Тому, з одного боку під-
розділ експортного кон тролю повинен постійно та інтенсивно 
працювати з переліком усіх товарів, технологіями, що вико-
ристовуються, та структурою партнера, з іншого боку, з усі-
ма документами, що необхідні для отримання дозвільного  
документу.

Основні компоненти експортного кон тролю залишаються 
однаковими для усіх типів комерційної діяльності, враховуючи 
універсальну нормативно-правову базу. Але процедури органі-
зації та впровадження кон тролю значно відрізняються. Напри-
клад, у випадку діяльності, пов’язаної з багаторазовими (опто-
вими) поставками, необхідне більш інтенсивне використання 
інформаційних технологій.

Приклад Поставка різних напівпровідників до великої кіль-
кості замовників по всьому світу. При цьому в дея-
ких випадках, ні кінцеве призначення товару, ні місце 
призначення не відомі та потребують з’ясування.

3.3.1.б.2.а. Кон троль, що залежить від специфіки товару
• Визначення того, чи підлягає товар експортному кон тролю
Важливим аспектом у визначенні того, чи підлягає експорт-

ному кон тролю міжнародна передача товарів є співпраця з від-
повідними технічними підрозділами щодо належного застосу-
вання ноу-хау та повного огляду усіх товарів, які є предметом 
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поставок. Це означає, що класифікація повинна проводитись 
спільними зусиллями.

Прак-
тична 
порада

З метою виключення необхідності проведення 
нової процедури класифікації для кожної поставки 
однакових товарів результати один раз проведеної 
класифікації цього товару повинні бути зареєстро-
вані у формі відповідного списку або бази даних (від-
повідно до обсягів), які є доступними для усіх, хто 
залучений до здійснення міжнародної передачі то-
варів. На першому місці серед засобів стоїть відпо-
відна база даних товарів для різних процедур аналізу 
контрактів.

Попередження: Якщо виникає необхідність ре-
класифікувати товари протягом їх існування та 
застосування у зв’язку з їх модифікацією або внесен-
ням змін до списків товарів, що підлягають держав-
ному експортному кон тролю, то треба це робити 
одразу, тому що із впевненістю можна сказати, що 
це буде головним питанням– особливо це стосува-
тиметься випадків, коли товар був спочатку кла-
сифікований як такий, що не підлягає експортному 
кон тролю, а згодом з’ясується, що дозвільний доку-
мент такі потрібен.

З моменту коли компетентно та централізовано була про-
ведена класифікація та її результати були відповідним чином 
зареєстровані, постає завдання зробити цю класифікацію од-
наково доступною для усіх підрозділів підприємства, які будь-
яким чином залучені до оперування з товаром (виробництво, 
збут, маркетинг, дослідження та розвиток тощо). Наприклад, за 
допомогою інтегрування до загальної електронної процедури 
проходження (аналізу) контрактів або шляхом обміну цією ін-
формацією в рамках локальної мережі із загальним доступом 
або навіть шляхом передачі електронною поштою (наприклад, 
регулярна розсилка класифікаційних таблиць).
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Прак-
тична 
порада

Навіщо взагалі розповсюджувати результати кла-
сифікації та ідентифікації товарів? Наприклад, у ви-
падку, коли виробничі підрозділи знаходяться у різних 
місцях, то таким чином вони матимуть змогу от-
римати уніфіковану інформацію щодо товару та зо-
бов’язання отримати «добро» на його виробництво 
з певними параметрами та виконати замовлення.

Якщо ви оперуєте тільки одним або декількома 
товарами, то безумовно цілком достатньо звичайних 
комунікацій для розповсюдження класифікації. Склад-
ність такого розповсюдження зростає з розширен-
ням асортименту товарів.

У разі виникнення проблем із здійсненням ідентифікації то-
вару ви маєте право звернутися за допомогою до юридичних 
осіб, які в установленому порядку отримали повноваження на 
здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації това-
рів (недержавної експертизи) у сфері державного експортного 
кон тролю. За результатами ідентифікації на підставі наданих 
вами матеріалів такі юридичні особи нададуть вам відповід-
ний висновок щодо ідентифікації товару. Але слід пам’ятати, 
що такі висновки мають виключно рекомендаційний характер.

Дивись главу 3.6 «Попередня ідентифікація товарів у га-
лузі державного експортного кон тролю» цього розділу До-
відника.

• Визначення типу необхідного дозвільного документу
Провадження діяльності, пов’язаної з багаторазовими (опто-

вими) поставками, будь-якого типу на базі разових дозволів як 
постійного режиму роботи, у зв’язку з обмеженим часом, не-
можливо з декількох причин:

час, необхідний для отримання дозволу;
тривалість процедури розгляду заявки та надання такого до-
зволу.
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Якщо товари, що плануються до міжнародної передачі, 
ідентифіковані, під час здійснення такої діяльності доцільно 
використовувати генеральні чи відкриті дозвільні докумен-
ти. Використання таких документів економить час, тому що 
замінює необхідність проходження процедури отримання ра-
зового дозволу на експорт конкретного товару до конкретної 
країни.

Тому завданням підрозділу експортного кон тролю є з’ясува-
ти, який тип дозвільного документу є найбільш прийнятним 
для угоди, пов’язаної з діяльністю підприємства.

Прак-
тична 
порада

Будь-хто, хто не починає думати про те, яку про-
цедуру отримання дозвільного документу прийдеться 
пройти, до тих пір, коли вже прийшов час відправлен-
ня товару, завжди запізнюється. Це питання повинно 
бути вирішено заздалегідь разом з компетентними 
технічними експертами на етапі розроблення товару, 
а до моменту поставки дозвільний документ вже має 
бути отриманий.

Між іншим: такий режим роботи дає також 
можливість вплинути на технічні параметри товару 
під час його розроблення таким чином, щоб готовий 
товар не потребував дозволу на здійснення його між-
народних передач. Якщо замовник явно не вимагає 
саме таких параметрів, то краще зробити все мож-
ливе, щоб параметри не відповідали наведеним в спис-
ках товарів, що підлягають державному експортному 
кон тролю.

• Класифікація та документування обладнання і програмно-
го забезпечення

Здійснюючи діяльність, пов’язану з багаторазовими (опто-
вими) поставками, не можна забувати, що іноді треба поста-
вити замовнику не тільки кінцевий продукт, а й технологію 
його виробництва. Ці партнери можуть бути розташовані 
в різних країнах. Теж саме може стосуватися виробничого 
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обладнання, програмного забезпечення для цього, а також 
певних систем модифікації.

Щоб отримати всебічний огляд зобов’язань, що можуть 
бути пов’язані з отриманням відповідного дозвільного до-
кументу, підрозділ експортного кон тролю повинен працюва-
ти разом з відповідними технічними підрозділами, завдяки 
чому є можливість чітко визначити технології та програмне 
забезпечення і проаналізувати процеси, завдяки яким між-
народна передача товару є можливою.

Дивись пункт 3.1.7 «Організація взаємодії підрозділів 
підприємства з метою належного виконання вимог екс-
портного кон тролю» глави 3.1 цього розділу Довідника.

3.3.1.б.2.б. Кон троль кінцевого використання,  
призначення та партнерів

Принципи кон тролю за кінцевим використанням та кін-
цевим призначенням та відповідні списки, які повинні бути 
дотримані, є аналогічними до тих, про які йшлося під час 
обговорення діяльності, пов’язаної з заводським виробни-
цтвом. Проте, з’являється значна різниця в їх практичному 
застосуванні. Раніше йшлося про те, що основна увага при-
діляється по можливості раннім перевіркам декількох від-
повідних партнерів, залучених до зовнішньоекономічного 
договору (контракту); результати таких перевірок, як прави-
ло, є чинними протягом довгого періоду часу. Основна увага 
під час здійснення діяльності, пов’язаної з багаторазовими 
(оптовими) поставками, приділяється перевіркам великої 
кількості партнерів, які за певних обставин можуть часто 
змінюватись, та повторюваним замовленням одних і тих са-
мих товарів.

Відповідно, що організаційні вимоги до системи вну-
трішньофірмового експортного кон тролю матимуть різні ха-
рактеристики:
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Кон троль партнерів
• Кількість партнерів та замовлень, що підлягають кон тролю, 

потребують використання інструментів оброблення да-
них з метою швидкого порівняння та аналізу зовнішньо-
економічних договорів (контрактів).

• Процес, компетентність та відповідальність щодо кон-
тролю партнерів повинні бути передбачені в робочих ін-
струкціях (методичних рекомендаціях, вказівках).

Кон троль використання
• Якщо кількість замовлень товарів, що підлягають кон-

тролю, занадто велика, щоб мати змогу прокон тролювати 
кожне з них щодо кінцевого призначення та кінцевого 
використання, особливого значення набуває необхідність 
мати надійного партнера. В цьому випадку період між 
регулярними інспекціями може бути довшим. Проте необ-
хідно усвідомлювати, що посилення здатності справитись 
таким чином з великим обсягом кон тролю кінцевого вико-
ристання та кінцевого призначення значно збільшує ступінь 
ризику.

Партнер може бути класифікований як «надійний», коли він 
веде комерційну діяльність з вами протягом тривалого періоду 
часу без будь-яких перешкод та коли ви, враховуючи таке довго-
тривале співробітництво, маєте підстави стверджувати, що він 
не залучений до будь-якої неліцензованої, критичної (що має 
відношення до військових або ядерних технологій) діяльності, 
пов’язаної з поставками/використанням таких товарів.

• Здійснення кон тролю та процедур визначення надійності 
партнерів повинно бути задокументовано таким чином, 
щоб у випадку порушення, було б можливо довести, що 
кон троль проводився систематично, якісно та у належному 
обсязі.

• Процес, компетентність та відповідальність щодо кон тролю 
повинні бути передбачені у відповідних робочих інструк-
ціях (методичних рекомендаціях, вказівках).
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Прак-
тична 
порада

Надійність партнерів: визначення надійності 
партнерів може бути здійснено тільки у співробіт-
ництві з підрозділом продаж, маркетингу або еконо-
мічної безпеки підприємства. Як показує досвід, саме 
в цих підрозділах зберігається інформація та знання 
щодо замовників і товарів.

Періодичність кон тролю —  практичне правило: 
чим більше кількість замовлень та вище надійність 
замовника/партнера, тим більше періоди між пере-
вірками. Взагалі рекомендується, щоб періоди переві-
рок не перевищували шести місяців.

3.3.2. Інтегровані системи експортного кон тролю  
(підтримка інформаційних технологій)

Використання інформаційних технологій рекомендовано для 
системи внутрішньофірмового експортного кон тролю з метою 
необхідного поповнення та впорядкування бази даних.

База даних на підприємстві в основному необхідна для того, 
щоб визначати продажні ціни, керувати складами, здійснювати 
кон трольні функції та для забезпечення багатьох інших вироб-
ничих, комерційних та логістичних процесів.

Найкращий вибір —  використання існуючої структури бази 
даних. Якщо на підприємстві вже існує база даних, то доцільним 
є доповнення її інформацією стосовно експортного кон тролю. 
Одна з необхідних функцій —  функція попередження, яка засто-
совується, наприклад, для нагадування щодо необхідності про-
ведення якогось аналізу якнайраніше, тобто ще на етапі розгляду 
комерційної пропозиції.

Якщо обсяг експорту та/або товарів збільшується, рекомен-
дується налагодити зв’язок між базою даних товарів та базою 
даних пропозицій/замовлень або контрактів.

Якщо ідентифіковані товари/послуги та одержувач/кінце-
вий користувач заявки перебувають за межами України, по-
дальша стандартна процедура оброблення контракту повинна 
бути зупинена. Аналіз (проходження) цього контракту повинен 
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розпочатись виключно підрозділом експортного кон тролю! 
В цьому випадку важливим є відокремлення звичайного про-
цесу проходження зовнішньоекономічного договору (контрак-
ту), а також необхідно звернути увагу на необмежений доступ 
підрозділу інформаційних технологій. Усі зусилля щодо програ-
ми можна поставити під питання, якщо розгляд забороненого 
контракту може бути відновлений шляхом дзвінка до підрозділу 
інформаційних технологій.

Доцільним є створення відповідних процедур та фільтрів, що 
відповідатимуть організаційним документам (інструкціям, роз-
порядженням), які стосуються усіх співробітників та відповідно 
до яких здійснення міжнародних передач/надання послуг мож-
ливе виключно у встановленому порядку в рамках підписаних 
контрактів.

Особливістю підтримки бази даних є періодичне оновлення 
інформації після випуску змін до списків товарів, що підлягають 
державному експортному кон тролю. Регулярне оновлення необ-
хідно передбачити одразу та включити цю функцію до відповід-
них процесів.

Якщо ідентифікація матеріалів в базі даних вже проведена 
відносно даних зовнішньоекономічного договору (контракту), 
вся інформація в результаті повинна стати доступною з інших 
локальних станцій, а також ця інформація може бути використа-
на для автоматичного створення подальших документів/звітів.

Глава 3.4
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА «ЧЕРВОНІ  
ПРАПОРЦІ» —  ЯК РОЗПІЗНАТИ  
СПРОБИ НЕЗАКОННОГО  
ПРИДБАННЯ ТОВАРІВ?

3.4.1. Обізнаність суб’єктів господарювання
Низка так званих «критичних» держав зацікавлена у прид-

банні технологій для виробництва зброї масового знищення 
(далі —  ЗМЗ) та засобів її доставки, а також у надмірному нако-
пиченні звичайних озброєнь. Загальні стратегічні потенційні 
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погрози з боку таких держав останнім часом значно зросли, 
набувши нових аспектів. Як правило, це робиться з докладан-
ням значних логістичних зусиль, які часто дуже важко розкри-
ти.

Українські підприємства разом з уповноваженими в галузі 
державного експортного кон тролю державними органами за-
цікавлені в тому, щоб товари, міжнародні передачі яких підля-
гають державному експортному кон тролю, випадково не були 
поставлені для використання в програмах, пов’язаних із ЗМЗ 
та засобами її доставки.

Обізнаність та розуміння цього промисловістю грає клю-
чову роль у досягненні цієї мети. Державний експортний кон-
троль може бути ефективним, якщо усі учасники (виробники, 
експортери, інженери, менеджери тощо) роблять свій вклад та 
підтримують такий кон троль.

В цьому відношенні треба зазначити, що боротьба проти 
розповсюдження ЗМЗ та засобів її доставки потребує тісної 
взаємодії експортерів та державних органів. Відповідна обі-
знаність та розуміння ризиків, пов’язаних з чутливими това-
рами та їх використанням не за призначенням, є необхідною 
умовою якісної та ефективної роботи підприємств.

Однією з передумов будь-якого відповідального експор-
ту повинно бути розуміння підприємством, що виконуватись 
може тільки та комерційна угода, яка побудована на достовір-
них фактах.

Також в інтересах підприємства повинно бути прагнення не 
асоціюватися зі скандалами або з використанням вироблених 
чи поставлених товарів не за призначенням. Таким чином, від-
повідна обізнаність та розуміння —  це не тільки відповідаль-
ність державного експортного кон тролю, а й життєвий інтерес 
будь-якого бізнесу.

Наведена нижче інформація повинна допомогти підприєм-
ствам (компаніям) у прийнятті рішень, з урахуванням загроз 
бути ненавмисно втягнутим до програм, пов’язаних з розроб-
ленням ЗМЗ, а також допомогти з’ясувати випадки, що потре-
бують додаткових консультацій з державними органами.
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Слід розуміти, що наявна тільки у експортера інформація не 
завжди автоматично веде до можливості отримання ним відпо-
відного дозвільного документу.

3.4.2. З’ясування спроб незаконного придбання товарів

3.4.2.а. Спроби незаконного придбання, пов’язані з  
товаром

Будь-хто, хто поставляє товари подвіного використання 
(далі —  ТПВ), може бути ненавмисно втягнутий до планування 
або виконання програм інших держав, пов’язаних з виробниц-
твом ЗМЗ чи засобів її доставки. Щоб розкрити спроби прид-
бання такого товару для зазначених цілей необхідна особлива 
пильність.

Перелік перевірочних заходів
(щодо підозрілої поведінки)

1. Нові замовники наводять довідки, проте їх іденти-
фікація залишається неоднозначною, або вони надають 
ухильні відповіді на питання стосовно цього або не за-
безпечують переконливі довідки щодо цього.

□

2. Є підозра відносно того, що чи існує такий замовник 
взагалі: він невідомий у промислових кругах, не внесений 
до телефонних та торговельних довідників та не представ-
лений на будь-якому веб-сайті або іншому інформаційному 
ресурсі.

□

3. Замовник не в змозі представити деталі про уявних 
колишніх ділових партнерів. □

4. Є підозра відносно того, що замовник має відповідне 
обладнання для оброблення замовлених товарів з ураху-
ванням параметрів «якість/кількість» або підозра відносно 
того, що тип бізнесу замовника не відповідає зробленому 
ним замовленню.

□
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5. Замовник не надає відповіді або надає недостатні від-
повіді на питання стосовно кінцевого призначення замов-
лених товарів або стосовно відповідних комерційних або 
технічних аспектів процесу використання товарів.

□

6. Замовник не надає відповіді або надає недостатні від-
повіді на питання стосовно місця призначення товару. □

7. Замовник не надає відповіді або надає недостатні від-
повіді на питання комерційного або технічного характеру, 
які зазвичай обговорюються протягом комерційних пере-
говорів.

□

8. Замовник вимагає надмірної конфіденційності щодо 
місця використання чи призначення товару або щодо інших 
деталей, які стосуються товару, матеріалів або запчастин, 
що мають бути поставлені.

□

9. Замовник вимагає надмірних заходів безпеки, пов’я-
заних із запланованим використанням товару. □

10. Постачальнику очевидно, що замовник недостатньо 
обізнаний щодо звичайних заходів безпеки під час повод-
ження із замовленими товарами. □

11. Постачальнику (контрактному партнеру) відмовля-
ють у доступі до виробничих площ чи підприємств за об-
ставин, що викликають підозру. □

12. Замовник розбиває контракт для монтажу облад-
нання, отримуючи недостатню інформацію щодо повного 
виконання замовлення та/або кінцевого використання то-
варів.

□

13. Замовник вимагає закінчити процедуру, яка була ча-
стково проведена іншою компанією □

14. Відносно держави призначення є інформація про те, 
що вона була залучена до розповсюдження ЗМЗ чи засобів 
її доставки.

□
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Перелік перевірочних заходів
(щодо підозрілих контактів)

1. Опис товарів нечіткий або безглуздий або товари 
занадто детально специфіковані. □

2. Сам по собі контракт незрозумілий, наприклад, об-
сяг або якість замовлених товарів вище або нижче, ніж 
це передбачено задекларованим використанням.

□

3. Заявлена ціна товарів не відповідає нормальній ко-
мерційній практиці. □

4. Система обладнання або частина обладнання в іс-
нуючому або запланованому монтажі повинні бути змі-
нені таким чином, щоб виникла можливість виробляти 
хімічну або біологічну зброю чи її прекурсори.

□

5. Профіль діяльності підприємства, на якому систе-
ма або обладнання повинні бути встановлені, не відпові-
дає типу цього обладнання.

□

Перелік перевірочних заходів
(щодо підозрілого стану ділової активності)

1. Ділова ситуація, особливо та, що пов’язана з учас-
тю посередника, є незвичайною та відрізняється від нор-
мальної практики,

наприклад: імпортер —  одна особа, а обсяг продукції 
дозволяє припустити, що продукти можуть бути вико-
ристані з виробничою метою іншими підприємствами.

□

2. Призначена для експорту документація не відпові-
дає інформації стосовно профілю діяльності її одержу-
вача та/або опису чи обсягу товарів, що передбачається 
поставити,

надана замовником документація має незвичайний 
формат або містить орфографічні помилки або інші про-
сті помилки.

□
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3. Вимоги замовника щодо пакування замовлених ви-
робів або їх частин не відповідає передбаченому тран-
спорту та відрізняється від задекларованих чи заявлених.

□

4. Замовник вимагає проставляння невірного марку-
вання та інших відміток. □

5. Типи пакування та поводження з товаром не від-
повідають заявленому використанню та/або кінцевому 
призначенню товарів або частин, що передбачається по-
ставити.

□

6. Замовником пропонуються незвичайно вигідні 
умови оплати, наприклад, ціна та процент значно пере-
вищують нормальні ринкові ціни, передоплата здійсню-
ється готівкою, банківські папери не відповідають зви-
чайним стандартам

□

7. Обсяг страхування перевезення неадекватний зви-
чайним діловим нормам (занадто високий або занадто 
низький).

□

3.4.2.б. Спроби незаконного придбання, пов’язані з  
«ноу-хау»

Наукова кооперація використовується деякими державами 
з метою придбання спеціальних знань, які в подальшому мо-
жуть бути використані для розроблення та виробництва ЗМЗ 
чи засобів її доставки.

Більшість держав має вільний доступ до університетів та ін-
ших наукових та технічних установ для науковців, студентів та 
технічних фахівців з «критичних» держав, які перебувають під 
підозрою у зв’язку з виконанням програм з виробництва ЗМЗ 
чи засобів її доставки. Це дозволяє фахівцям таких держав от-
римати доступ до спеціальних знань у високотехнологічному 
секторі. Надбані ними таким шляхом знання можуть бути ви-
користані не тільки для цивільних програм, але й для діяльно-
сті, пов’язаної зі зброєю.
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Підприємцям та науковцям слід розуміти, що передача 
«ноу-хау» може відбутися під час національних або міжнарод-
них конференцій, торговельних ярмарків, спеціальних виста-
вок, симпозіумів, спільних досліджень, а також в рамках про-
ектів з розроблення чи програм навчання. Заходи таких типів 
надають також можливість встановити особисті контакти між 
фахівцями різних держав, які дозволяють отримати фахівцям 
«критичних» держав спеціальні знання на неформальній осно-
ві, яка в основному не викликає ніяких підозр.

Один з розповсюджених типів передач «ноу-хау» —  це на-
уковий та академічний обмін в рамках відповідних програм 
між промисловими державами та «критичними» державами, 
що перебувають під підозрою у зв’язку з виконанням програм, 
пов’язаних зі зброєю. Крім того, достатню можливість для 
контактів та інформаційного обміну надають приватні запро-
шення.

Інша форма набуття спеціальних знань —  це прямі контакти 
експертів та/або технічного персоналу, наприклад, під час мон-
тажу та налагодження виробничого обладнання.

Наведені нижче параметри можуть стати у пригоді під час 
визначення, чи будуть знання використані для створення зброї:

Перелік перевірочних заходів
(щодо підозрілих показників під час передачі «ноу-хау»)

1. Особа запитує інформацію, але при цьому не може 
сформулювати зазначений запит, або замовляє навчання, 
пов’язане з будівництвом або засобами обслуговування.

□

2. Особа звертається за інформацією та вимагає при 
цьому надзвичайної конфіденційності, наприклад, під 
час надання інформації щодо місця встановлення облад-
нання або місця, де надаватимуться послуги.

□

3. Особа, що запитує інформацію, звертається за до-
помогою або порадою з питань, що пов’язані із “спеці-
альними” технологіями.

□
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4. Науковці, експерти або службовці дослідницьких 
інститутів та лабораторій запитують інформацію, яка є 
незвичайною та неочікуваною від подібних осіб, в той 
час як вони не мають очевидних причин таку інформа-
цію запитувати.

□

5. Особа, що запитує інформацію, не дає жодного до-
статнього пояснення з причин необхідності передачі їй 
ноу-хау або проведення навчань.

□

6. Пояснення щодо питань, які мають відношен-
ня до відповідної діяльності або технічних аспектів, 
надані особою, що запитує інформацію, дозволяють 
вам припускати, що ця особа не має відповідних спе-
ціальних знань, які звичайно вимагаються для проек-
тів такого типу.

□

7. Особа, що запитує інформацію, вимагає надзви-
чайних заходів під час передачі “ноу-хау”, що дозво-
ляє вам припустити, що ця особа очевидно не розуміє 
нормальних безпекових заходів, що звичайно здій-
снюються в рамках контракту.

□

3.4.2.в. Спроби незаконного придбання, пов’язані  
з тероризмом

Застосування ТПВ, особливо хімічних, біологічних речо-
вин, виробничого обладнання для терористичних цілей —  це 
небезпека, яка була визнана ще задовго до терористичної 
атаки 11 вересня 2001 року. Атака за допомогою зарина в то-
кійському метрополітені у 1995 році або експерименти з ри-
цином у Лондоні у 2003 році —  це тільки декілька прикладів 
спроб осіб або терористичних угруповань завдати шкоди 
людям або їх здоров’ю.
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Рада Безпеки ООН вжила численних заходів, що знайшли 
відображення у відповідних резолюціях, стосовно боротьби 
з терористичними діями певних осіб та організацій.

ЄС зробив ці заходи юридично обов’язковими для компаній 
та осіб в рамках ЄС. Компаніями та особами повинні бути до-
тримані усі заборони та обмеження, пов’язані з товарами або 
технічними знаннями, що передаються юридичним або фізич-
ним особам, визначеним у відповідних резолюціях Ради Без-
пеки ООН.

Аналогічні заходи зроблено в рамках українського законо-
давства у сфері експортного кон тролю.

Поряд з розглядом зазначеної вище інформації стосовно 
експорту товарів та потенційних передач «ноу-хау» з метою 
попередження тероризму необхідно взяти до уваги таки додат-
кові факти:

Перелік перевірочних заходів
(щодо підозрілих показників з точки зору тероризму

Запитувачі:

…чия ідентичність залишається незрозумілою, так 
фірмовий бланк яких є нерозбірливим; □

…яких можна знайти тільки за мобільними теле-
фонами або поштовою скринькою; □

…чиї твердження щодо транспортних маршрутів є 
географічно або економічно нелогічними; □

…які не дають ніяких правдоподібних пояснень 
щодо перебування поставлених до цього товарів; □

…які очевидно не знають або ігнорують необхід-
ні технічні запобіжні заходи під час оброблення або 
транспортування зазначених товарів;

□
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…які явно не мають “ноу-хау” або засобів обслуго-
вування, які є необхідними або рекомендованими для 
безпечного зберігання або використання товарів.

□

Прак-
тична 
порада

Виробники та постачальники повинні намагатися 
зібрати усю можливу інформацію про їх замовників 
до того, як набудуть чинності контрактні зобов’я-
зання щодо поставки товарів та/або технологій, що 
можуть бути використані для створення ЗМЗ або 
для цілей тероризму

3.4.3. Ранні (запобіжні) попереджувальні листи
Державна служба експортного кон тролю України (далі —  

Держекспорткон троль) відповідно до норм законодавства засто-
совує практику надання до підприємств (компаній) —  експорте-
рів попереджувальних листів з метою інформування українських 
експортерів про компанії «критичних» держав, що виконують 
програми розроблення ЗМЗ.

Попереджувальні листи мають на меті підвищення «чутли-
вості» та обізнаності експортерів. Експортери повинні бути за-
хищені від ненавмисного постачання товарів, що можуть бути 
використані у програмах, пов’язаних зі ЗМЗ. Листи таким чи-
ном роблять внесок у посилення безпеки комерційної діяльності 
українських підприємств (компаній) —  експортерів та допомага-
ють запобігти нанесенню шкоди репутації української промис-
ловості.

Попереджувальні листи Держекспорткон тролю мають від-
повідну конфіденційність та повинні використовуватися ви-
ключно всередині підприємств (компаній). Не можна дозво-
лити, щоб внесені до листів одержувачі отримали інформацію 
Держекспорткон тролю щодо рекомендованих ним запобіжних 
заходів, пов’язаних з «чутливими» постачаннями.
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Глава 3.5
ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СИСТЕМ 
ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО  
ЕКСПОРТНОГО КОН ТРОЛЮ

3.5.1. Механізм державної атестації систем  
внутрішньофірмового експортного кон тролю

Ми вже зазначали, що статтею 14 Закону України «Про дер-
жавний кон троль за міжнародними передачами товарів військо-
вого призначення та подвійного використання» передбачено, що 
у випадках, коли суб’єкт має намір отримати від Кабінету Міні-
стрів України повноваження на право здійснення експорту, ім-
порту товарів військового призначення (далі –ТВП) та товарів, 
які містять відомості, що становлять державну таємницю, або 
в разі коли він має намір отримати генеральний чи відкритий 
дозвіл або висновок, створення СВФЕК є обов’язковою нормою.

При цьому Державна служба експортного кон тролю України 
(далі —  Держекспорткон троль) з метою підтвердження виконан-
ня підприємством комплексу заходів організаційного, правового, 
інформаційного та іншого характеру щодо дотримання ним та 
підпорядкованими йому структурними підрозділами вимог зако-
нодавства у галузі державного експортного кон тролю здійснює 
державну атестацію таких систем та видає підприємствам відпо-
відні свідоцтва про таку атестацію.

Процедура здійснення такої атестації визначається Порядком 
державної атестації системи внутрішньофірмового експортного 
кон тролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач 
товарів (далі —  Порядок), затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.07.2003 № 1080.

Перелік документів, що подаються для державної  
атестації системи внутрішньофірмового експортного кон-

тролю
Документи, які необхідно подати до Держекспорткон тролю 

на проведення державної атестації СВФЕК, перелічені у пунк-
ті 5 зазначеного вище Порядку державної атестації.
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Серед них суб’єкт господарювання подає:
1) письмову заяву з проханням здійснити державну атеста-

цію системи кон тролю;

Прак-
тична 
порада

У листі, крім звернення з проханням про здійснення 
державної атестації, перелічуються усі документи, 
що додаються. Оформлюється на бланку підприєм-
ства, підписується керівником.

2) засвідчену в установленому порядку копію спеціально-
го дозволу на право провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею (або довідку про відсутність та-
кого дозволу);

Прак-
тична 
порада

Довідка про відсутність спеціального дозволу 
оформлюється на бланку підприємства та підпису-
ється керівником.

3) документи, що свідчать про виконання ним організацій-
них, правових, інформаційних та інших заходів, спрямо-
ваних на дотримання вимог законодавства у галузі дер-
жавного експортного кон тролю, а саме:
а) копію наказу про створення служби (підрозділу, гру-

пи) експортного кон тролю, її підпорядкування та про 
призначення керівника або відповідальної за цей на-
прям роботи особи. В наказі визначаються завдання 
служби (підрозділу, групи) або функціональні обов’яз-
ки відповідальної особи, порядок взаємодії з іншими 
підрозділами та особи, відповідальні за взаємодію 
з Держекспорткон тролем;

б) копію положення про службу (підрозділ, групу) екс-
портного кон тролю суб’єкта міжнародних передач та 
наказу про затвердження цього положення;

в) відомості про:
• створення бази даних на електронних і паперових 

носіях про законодавчі та інші нормативно-правові 
акти у галузі державного експортного кон тролю;
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Прак-
тична 
порада

Довідка повинна містити стислий опис наведеної 
бази даних. Оформлюється на бланку підприємства, 
підписується керівником.

• зовнішньоекономічні договори (контракти) про 
здійснення зазначених міжнародних передач за ос-
танні два роки;

Практична порада 
Перелік договорів (контрактів) за попередній та 

поточний роки рекомендується оформлювати за формою:

• заяви на отримання дозволів або висновків, а та-
кож документи про гарантії стосовно здійснення 
міжнародних передач таких товарів та отримані від 
Держекспорткон тролю документи за цими заявами 
за останні два роки;

Практична порада 
Перелік заяв за попередній та поточний роки 

рекомендується оформлювати за формою:
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• звіти про фактичне використання дозволів або 
висновків, а також документи про зазначені гарантії 
за останні два роки;

Практична порада
Довідка повинна включати перелік усіх отриманих 

підприємством за попередній та поточний роки дозвільних 
документів та відповідних звітів про їх використання. 
Рекомендується оформлювати за формою:

4) підписаний керівником суб’єкта міжнародних передач то-
варів та скріплений печаткою документ, що містить його 
зобов’язання.

До зобов’язань необхідно включити:
•	 забезпечення дотримання вимог законодавства в галузі 

державного експортного кон тролю;
•	 відмови від здійснення будь-яких міжнародних передач 

товарів, у результаті яких може бути порушено законо-
давство та міжнародні зобов’язання України або заподія-
на шкода її національним інтересам;

•	 відмови від здійснення міжнародних передач товарів без 
отримання відповідних дозволів або висновків за наяв-
ності інформації про наміри або можливість повного чи 
часткового використання будь-яких товарів, що передба-
чаються для експорту або тимчасового вивезення до ін-
ших держав, для розроблення, виробництва, складання, 
випробування, ремонту, технічного обслуговування, мо-
дифікації, модернізації, експлуатації, управління, збері-
гання, виявлення, ідентифікації або для розповсюджен-
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ня зброї масового знищення (далі —  ЗМЗ) чи засобів її 
доставки, або для військового кінцевого використання 
у державах, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки 
ООН, інших міжнародних організацій, членом яких є 
Україна, чи національним законодавством установлено 
повне або часткове ембарго на постачання товарів вій-
ськового призначення;

•	 відмови від укладення зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) про здійснення міжнародних передач будь-
яких товарів або відмови від участі у їх виконанні, якщо 
йому стало відомо, що такі товари можуть бути викори-
стані іноземними державами або іноземними суб’єктами 
господарської діяльності з метою створення ЗМЗ чи засо-
бів її доставки;

•	 відмови від виконання зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) про здійснення міжнародних передач будь-
яких товарів, якщо йому стало відомо, що товари будуть 
використані з іншою метою або іншим кінцевим спожи-
вачем, ніж це було визначено в договорах (контрактах) 
чи пов’язаних з ними документах, на підставі яких отри-
мано дозволи або висновки, а також міжнародні імпортні 
сертифікати;

•	 своєчасного подання до Держекспорткон тролю звітності 
про фактичне використання отриманих від нього дозво-
лів або висновків.

Прак-
тична 
порада

Оформлюється на бланку підприємства, підпису-
ється керівником, проставляється печатка.

З метою прийняття обґрунтованого рішення щодо можли-
вості державної атестації створеної підприємством СВФЕК 
Держекспорткон троль здійснює первісний аналіз ефективності 
системи на підставі поданої підприємством відповідної довід-
ки. Наведений нижче перелік перевірочних заходів допоможе 
скласти таку довідку.
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Перелік перевірочних заходів
ДОВІДКА

щодо рівня функціонування системи  
внутрішньофірмового експортного кон тролю

(назва підприємства)
(за основу заповнення кожного пункту необхідно взяти 
положення Методичних рекомендацій щодо створення 
суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів 
систем внутрішньофірмового експортного кон тролю, 

затверджених наказом Держекспорткон тролю від 
17.11.2006 № 412)

Письмово 
викладе-
на інфор-
мація
( п о с т а -
вити від-
мітку)

1. Організаційна структура системи внутрішньофір-
мового експортного кон тролю.

1.1 Документи про створення та механізм функціо-
нування:

• наказ про створення підрозділу експортного кон-
тролю
(додати копію);

 Дивись «Елемент 1: Організаційні документи 
загального характеру для презентації системи 
внутрішньофірмового експортного кон тролю» 
(щодо зразку наказу) у підпункті 3.2.1.в пункту 3.2.1 
глави 3.2 цього розділу Довідника.

□

• положення про підрозділ експортного кон тролю 
(додати копію) із визначенням мети створення та 
функціонування системи внутрішньофірмового 
експортного кон тролю, завдань, функцій, обов’яз-
ків та прав підрозділу експортного кон тролю, його 
структури та регламенту роботи.

□
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 Дивись «Елемент 1: Організаційні документи 
загального характеру для презентації системи 
внутрішньофірмового експортного кон тролю» (щодо 
зразку наказу) у підпункті 3.2.1.в пункту 3.2.1 глави 3.2 
цього розділу Довідника.

1.2. Персонал підрозділу експортного кон-
тролю:

□

• підпорядкованість;

Дивись підпункт 3.1.2.в. «Організація підрозділу 
експортного кон тролю» пункту 3.1.2 глави 3.1 цього 
розділу Довідника.

□

• керівник підрозділу (посадові інструкції) (додати 
копію), повноваження, рівень знань в галузі екс-
портного кон тролю);

Дивись підпункт 3.1.2.в. «Організація підрозділу 
експортного кон тролю» пункту 3.1.2 глави 3.1 цього 
розділу Довідника.

□

• співробітники підрозділу (посадові інструкції (до-
дати копії), повноваження, відповідальність, ква-
ліфікаційні вимоги, рівень знань в галузі експорт-
ного кон тролю).

 Диись підпункт 3.1.2.г. “Відбір персоналу” 
пункту 3.1.2 глави 3.1 цього розділу Довідника.

□

1.3. Засоби організаційно-технічного забезпечення:

Дивись підпункт 3.1.2.в. «Організація підрозділу 
експортного кон тролю» пункту 3.1.2 глави 3.1 цього 
розділу Довідника.

□

• територіальне розташування; □

• приміщення, де розташовується підрозділ; □



537

• забезпечення необхідними засобами оргтехніки. □

2. Рівень виконання основних завдань та функцій 
підрозділом експортного кон тролю підприємства.

□

2.1. Порядок підготовки та передачі до підрозділів 
підприємства керівництв, вказівок та інструкцій 
щодо виконання конкретними підрозділами вимог 
експортного кон тролю:

□

• перелік підрозділів, пов’язаних із функціями в галу-
зі експортного кон тролю та механізм взаємодії (до-
дати копію документу, що визначає ці питання);

Дивись пункт 3.1.7 « Організація взаємодії 
підрозділів підприємства з метою належного 
виконання вимог експортного кон тролю « глави 
3.1 цього розділу Довідника.

□

• функції кожного підрозділу, пов’язані з виконан-
ням вимог в галузі експортного кон тролю;

Дивись пункт 3.1.7 « Організація взаємодії 
підрозділів підприємства з метою належного 
виконання вимог експортного кон тролю « глави 
3.1 цього розділу Довідника.

□

• рівень участі підрозділу експортного кон тролю 
у підготовці та укладенні кожного контракту (дода-
ти копію стандарту підприємства з питань аналізу 
та проходження контрактів (проектів контрактів) 
або іншого документу, що визначає механізм аналізу 
контрактів (проектів контрактів);

Дивись підпункт 3.1.10.д «Передача інформації 
до підрозділу експортного кон тролю. Аналіз 
проектів контрактів. Лист-аналіз» пункту 3.1.10 
глави 3.1 цього розділу Довідника.

□
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• рівень участі підрозділу експортного кон тролю 
у процесі відвантаження і відправлення товару, 
а також під час надання послуг;

 Дивись пункт 3.1.14 «Участь підрозділу 
експортного кон тролю у відвантаженні товару для 
відправлення» глави 3.1 цього розділу Довідника.

□

• наявність на підприємстві військового представ-
ництва та організація його взаємодії зі підрозді-
лом експортного кон тролю.

Дивись пункт 3.1.7 « Організація взаємодії 
підрозділів підприємства з метою належного 
виконання вимог експортного кон тролю « глави 
3.1 цього розділу Довідника.

□

2.2. Порядок визначення характеру операцій, пов’я-
заних з міжнародними передачами товарів, щодо 
яких можуть бути застосовані процедури держав-
ного експортного кон тролю:

□

• наявність розроблених підприємством рекоменда-
цій (вказівок) про порядок підготовки і оформлен-
ня документів, необхідних для отримання 
в Держекспорткон тролі відповідних документів 
про реєстрацію підприємства та товарів, а також 
дозвільних документів, а також рекомендацій 
(вказівок) про порядок підготовки, оформлення 
та подання (отримання) до Держекспорткон тролю 
відповідних документів про гарантії

 Дивись “Елемент 3: Робочі інструкції “ 
у підпункті 3.2.1.в пункту 3.2.1 глави 3.2 цього розділу 
Довідника.

□

2.3. Порядок забезпечення правил експортного кон-
тролю по товарах та країнах:

• система здійснення ідентифікації товарів та на-
явність нормативно-правових актів в галузі 
експортного кон тролю, що стосуються списків  
товарів

□
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 Дивись підпункт 3.3.1.б.1.а «Кон троль, що 
залежить від специфіки товару. Класифікація 
товару» та підпункт 3.3.1.б.2 «Діяльність, пов’язана 
з багаторазовими (оптовими) поставками» 
пункту 3.3.1 глави 3.3 цього розділу Довідника.

2.4. Кон троль за використанням отриманих дозвіль-
них документів:

 Дивись пункт 3.1.13 «Звітність за використання 
дозвільного документу» глави 3.1 цього розділу 
Довідника.

□

• наявність розроблених підприємством рекоменда-
цій (вказівок) щодо кон тролю використання отри-
маних дозвільних документів, включаючи меха-
нізм підготовки та оформлення звітів, що надси-
лаються Держекспорткон тролю;

□

• наявність довідок про поточний стан використан-
ня отриманих підприємством дозвільних доку-
ментів (регулярність їх подання керівнику підпри-
ємства).

□

2.5. Система перевірки кінцевого використання това-
рів, замовників та споживачів товару:

 Дивись підпункт 3.3.1.б.2.б «Кон троль 
кінцевого використання, призначення та партнерів» 
пункту 3.3.1 глави 3.3 та главу 3.4 «Застереження 
та «червоні прапорці» —  як розпізнати спроби 
незаконного придбання товарів?» цього розділу 
Довідника.

□

Наявність розроблених підприємством рекомендацій 
(вказівок) щодо забезпечення механізмів:

□

• перевірки можливого використання товарів 
для створення зброї масового знищення (ядер-
ної, хімічної, біологічної) чи ракетних засобів її  
доставки;

□
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• перевірки ризику незаконного використання това-
рів, тобто використання у цілях, які не були заяв-
лені при укладенні контракту („червоні прапорці” 
значного ризику правопорушень у галузі експорт-
ного кон тролю);

□

• перевірки та недопущення виконання експортної 
операції до країн, щодо яких існують обмеження 
(ембарго) на поставки таких товарів, наявність 
таб лиці відмов щодо надання дозволів або виснов-
ків Держекспорткон тролю;

□

• організації перевірки доставки товару до кінцево-
го споживача;

□

• здійснення перевірки кінцевого використання то-
вару.

□

• стислий опис ведення бази даних партнерів, кін-
цевих користувачів та посередників.

□

2.6. Внутрішні програми підприємства щодо аудитів 
(перевірок, ревізій) дотримання встановленого 
порядку здійснення міжнародних передач товарів:

 Дивись пункт 3.1.18 « Моніторинг, аудит та 
внутрішній аудит» глави 3.1 цього розділу Довідника.

□

• наявність плану проведення аудитів; □
• оформлення звітів щодо проведених аудитів. □
3. Ведення облікової документації.

 Дивись пункт 3.1.17 « Належна організація 
документообігу» глави 3.1 цього розділу Довідника.

□

3.1. Наявність каталогу обліку зовнішньоекономіч-
них договорів (контрактів).

□

3.2. Система обліку та зберігання найбільш важливої 
інформації.

□
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4. Ведення бази даних законодавчих та норматив-
но-правових актів в галузі експортного кон тролю 
та наявність довідкової літератури.

□

 Дивись “Елемент 2: Інформаційні циркуляри” 
у підпункті 3.2.1.в пункту 3.2.1 глави 3.2 цього розділу 
Довідника.

4.1. Система ведення бази даних законодавчих та 
нормативно-правових актів в галузі експортного 
кон тролю.

□

4.2. Наявність довідкової літератури або інших ін-
формаційних матеріалів з питань експортного 
кон тролю.

□

5. Професійна підготовка та навчання.

 Дивись підпункт 3.2.1.а «Принцип належної 
організації навчання —  програма, планування, 
впровадження, зворотній зв’язок» пункту 3.2.1 
глави 3.2 цього розділу Довідника.

□

5.1 Участь персоналу підрозділу експортного кон-
тролю підприємства у навчальних семінарах та 
конференціях з питань експортного кон тролю.

□

5.2 Наявність плану проведення навчання та перепід-
готовки представників підрозділів, діяльність яких 
пов’язана з процедурами експортного кон тролю.

□

3.5.2. Процедура розгляду заяви на державну атестацію 
системи внутрішньофірмового експортного  
кон тролю. Перевірки

Зазначені вище документи, надіслані підприємством, роз-
глядаються міжвідомчою Комісією з державної атестації сис-
теми внутрішньофірмового експортного кон тролю, до складу 
якої включаються представники Міністерства закордонних 
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справ України, Міністерства оборони України, Державного 
космічного агентства України, Служби безпеки України, Служ-
би зовнішньої розвідки України, інших заінтересованих цен-
тральних органів виконавчої влади.

Держекспорткон троль та інші центральні органи виконав-
чої влади можуть направляти своїх представників на підпри-
ємства з метою визначення наявності та рівня функціонування  
СВФЕК. За результатами здійснення такої перевірки склада-
ється відповідний підсумковий документ, в якому визначають-
ся недоліки існуючої системи кон тролю та надаються рекомен-
дації щодо її вдосконалення.

Під час проведення таких перевірок є можливість безпосе-
реднього спілкування, обміну думками та пропозиціями. До 
складу комісії, що відвідує підприємство, включаються фахів-
ці різних напрямів, тому підприємствам після отримання по-
передження щодо проведення перевірки доцільно продумати 
напередодні зустрічі, які суттєві питання є сенс розглянути. 
Практика таких зустрічей підтвердила свою дієвість, ефектив-
ність та буде продовжена у подальшому.

Важливим питанням належної організації таких пере-
вірок СВФЕК на підприємствах є здійснення експертами 
Держекспорткон тролю попереднього аналізу діяльності під-
приємства. Здійснення такого аналізу дає змогу завчасно ви-
явити слабкі місця в функціонуванні підрозділів підприємств, 
які відповідають за питання експортного кон тролю, та скласти 
відповідні докладні рекомендації щодо вирішення існуючих 
проблем.

За результатами розгляду документів, поданих суб’єктом 
міжнародних передач товарів, і перевірки наявності та рівня 
функціонування системи кон тролю Комісія більшістю голосів 
присутніх на засіданні членів схвалює висновок щодо доціль-
ності прийнятого рішення про державну атестацію системи 
кон тролю або відмови в такій атестації, який оформляється 
протоколом, що підписується членами комісії.
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За результатами державної атестації оформлюється відпо-
відне свідоцтво за наведеною нижче формою (мал. 3.5-1).

3.5.3. Державна переатестація системи  
внутрішньофірмового експортного кон тролю

Свідоцтво про державну атестацію системи внутрішньофір-
мового експортного кон тролю, створеної суб’єктом здійснення 
міжнародних передач товарів видається строком на три роки, 
після закінчення якого СВФЕК підлягає переатестації.
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Важливо Не забудьте вчасно подати до Держекспорткон-
тролю заяву на переатестацію створеної вашим 
підприємством системи внутрішньофірмового 
експортного кон тролю. Це необхідно зробити за 3 
місяці до закінчення строку дії свідоцтва.

До заяви на переатестацію необхідно додати підписаний 
керівником підприємства та скріплений печаткою документ, 
що містить його зобов’язання та відомості щодо функціону-
вання СВФЕК у формі відповідної довідки та відомості про 
відсутність змін у документах, на підставі яких було вида-
но свідоцтво. У разі внесення змін у зазначені документи до 
Держекспорткон тролю подаються оновлені та належним чи-
ном засвідчені копії відповідних документів.

3.5.4. Підстави для відмови в державній атестації  
(пере атестації) системи внутрішньофірмового  
експортного кон тролю

У державні атестації та переатестації СВФЕК може бути 
відмовлено, якщо підприємством були надані недостовірні 
відомості в документах та зафіксовані неодноразові порушен-
ня підприємством вимог законодавства у галузі державно-
го експортного кон тролю. Крім того, підставою для відмови 
в державній атестації (переатестації) може бути негативний 
висновок міжвідомчої Комісії з державної атестації системи 
внутрішньофірмового експортного кон тролю, який може бути 
наслідком результатів перевірки функціонуючої на підприєм-
стві системи.

Рішення про державну атестацію системи кон тролю може 
бути скасовано у разі подання підприємством заяви про скасу-
вання цієї атестації, реорганізації або ліквідації підприємства, 
визнання його банкрутом або у разі невиконання ним вимог за-
конодавства у сфері державного експортного кон тролю. В та-
кому випадку надане підприємству свідоцтво анулюється.
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Глава 3.6
ПОПЕРЕДНЯ ІДЕНТИФІКАЦІЯ  
ТОВАРІВ У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО 
ЕКСПОРТНОГО КОН ТРОЛЮ  
(НЕДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА)

3.6.1. Нормативно-правове підґрунтя здійснення  
діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів 
у галузі державного експортного кон тролю

Відповідно до статті 12 Закону України «Про державний 
кон троль за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання» попередня іденти-
фікація товарів, а також здійснення необхідних заходів, пов’я-
заних з отриманням дозвільних документів на здійснення 
міжнародних передач товарів або висновків на їх вивезення 
з України без дозвільних документів, є обов’язком підпри-
ємства. У разі якщо підприємство самостійно не в змозі за 
будь-яких причин провести таку ідентифікацію воно має пра-
во доручити проведення попередньої ідентифікації товарів ор-
ганізації, яка отримала в установленому порядку повноважен-
ня на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації 
товарів у галузі державного експортного кон тролю.

А якщо брати до уваги пункт 13 відповідного Положення, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
15.07.1997 № 767, для проведення попередньої експертизи то-
варів суб’єкту господарювання, крім інших документів, навіть 
“рекомендується подати відповідні висновки щодо попередньої 
ідентифікації товарів у галузі державного експортного кон-
тролю, яка проводиться за ініціативою суб’єкта підприємниць-
кої діяльності”.

Тобто суб’єкт господарювання може доручити проведення 
попередньої ідентифікації товарів юридичній особі, яка отри-
мала в установленому порядку повноваження на здійснення 
діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі 
державного експортного кон тролю. Порядок надання таких 
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повноважень визначений наказом Державної служби експорт-
ного кон тролю України (далі —  Держекспорткон троль) від 
15.03.2006 № 82 “Про затвердження Інструкції про порядок 
надання юридичним особам повноважень на проведення не-
державної експертизи товарів у галузі державного експортного 
кон тролю”, зареєстрованим в Мін’юсті України 29.03.2006 за 
№ 345/12219.

3.6.2. Мета попередньої ідентифікації товарів
Така ідентифікація здійснюється з метою визначення відпо-

відності поданих для ідентифікації конкретних товарів, які є 
об’єктами міжнародних передач, (далі —  товари), найменуван-
ням та описам товарів, унесеним до відповідних списків то-
варів, що підлягають державному експортному кон тролю, та 
оформлення відповідного висновку щодо підсумків такої іден-
тифікації товару.

Важливо!!! 1. Висновок щодо ідентифікації товару має 
рекомендаційний характер, може братися до 
уваги органами виконавчої влади поряд з виснов-
ками державної експертизи для прийняття від-
повідних рішень.

2. Ідентифікація товарів уповноваженими 
юридичними особами може проводитись тіль-
ки у відношенні до товарів подвійного викорис-
тання!

Попередню ідентифікацію в інтересах суб’єктів господарю-
вання можуть здійснювати юридичні особи України незалежно 
від їх форми власності, які отримали відповідні повноваження 
на проведення такої ідентифікації.

Треба зазначити, що для здійснення такої діяльності, тобто 
проведення ідентифікації, керівник юридичної особи, що от-
римала повноваження, призначає експертів, які є висококва-
ліфікованими спеціалістами, мають вищу освіту, відповідну 



547

кваліфікацію та спеціальність за дипломом і професійні знан-
ня з питань, що досліджуються.

Прак-
тична 
порада

Призначення експертів саме такого рівня набуває 
особливого значення для якості відпрацювання виснов-
ків щодо ідентифікації товарів, здійснюваної за за-
мовленнями суб’єктів господарювання. На це питан-
ня необхідно звернути увагу в першу чергу!

3.6.3. Перелік документів, що подаються 
Держекспорткон тролю для отримання повноважень

Перелік документів, що подаються юридичною особою 
Держекспорткон тролю для одержання таких повноважень виз-
начений пунктом 2.1 зазначеної вище Інструкції про порядок 
надання юридичним особам повноважень на проведення не-
державної експертизи товарів у галузі державного експортного 
кон тролю (далі —  Інструкція).

Важливо!!! За повноту і достовірність наданих юридич-
ною особою-заявником відомостей відповідає 
керівник цієї юридичної особи.

Серед них:
1) лист із стислим викладом мети звернення, до якого дода-

ються наведені нижче документи;

Примітка Лист оформлюється на бланку підприємства 
та підписується керівником.

2) заява щодо отримання (продовження строку дії) повнова-
жень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації 
товарів у галузі державного експортного кон тролю;

Прак-
тична 
порада

Розгляньте наведену в Інструкції форму заяви та 
зверніть увагу на необхідність ретельного заповнення 
кожної графи.
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Форма заяви на мал. 3.6-1.
ЗАЯВА

щодо отримання (продовження строку дії) повноважень на проведення
недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного контролю 

1. Інформація про юридичну особу 

1.1. Повне найменування юридичної особи _________________________________________ 
1.2. Код юридичної особи за ЄДРПОУ _____________________________________________
1.3. Місцезнаходження __________________________________________________________
1.4. Контактні телефони (факси) __________________________________________________
1.5. Форма власності ____________________________________________________________ 
1.6. Організаційна форма ________________________________________________________ 
1.7. Основний напрям діяльності __________________________________________________ 
1.8. Загальна чисельність експертів у галузі державного експортного контролю ________, з 
них докторів наук - _____, кандидатів наук - ________, інших кваліфікованих  
фахівців _______

2. Найменування товарів, стосовно яких передбачається проведення 
експертизи 

№
з/п

Найменування товарів 
(груп товарів), за якими 

передбачається проведення 
експертизи

Контрольний список
постанова Кабінету 
Міністрів України

позиція

2.1 2.2 2.3 2.4

3. Документи, які подаються разом із заявою 
3.1. Документ, який містить зобов’язання юридичної особи - заявника 

додержуватися встановлених законодавством України та відповідною Інструкцією порядку 
та умов проведення недержавної експертизи товарів, який підписується керівником і 
засвідчується печаткою юридичної особи. 

3.2. Нотаріально засвідчені копії: 
- статуту, установчого договору та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної 

особи - заявника; 
- довідки Держкомстату України про включення юридичної особи - заявника до 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 
- довідки про реєстрацію юридичної особи - заявника в податкових органах; 
- завірену керівником ксерокопію ліцензії на право провадження відповідного виду 

господарської діяльності, пов’язаного з експертизою товарів, щодо яких планується одержати 
повноваження (якщо така діяльність підлягає ліцензуванню), відповідно до Закону України 
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності». 

3.3. Довідка щодо характеру виробничої діяльності із зазначенням конкретних 
галузей науки і техніки, за якими юридична особа -  заявник спеціалізується, та основних 
видів продукції (робіт, послуг), що виробляються (надаються) юридичною особою. 

3.4. Довідка щодо чисельності й спеціалізації штатних працівників - експертів та 
їх кваліфікаційного рівня, у якій зазначаються: 

- прізвище, ім’я та по батькові кожного експерта та посада, яку він займає; 
- навчальний заклад, який закінчив експерт, дата й номер диплома про вищу освіту, 

спеціальність за дипломом та стаж роботи за цією спеціальністю; 
- наукове звання і ступінь, дата й номер диплома про присвоєння такого звання і 

ступеня та спеціальність за цим дипломом (за наявності); 
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- перелік відповідних позицій (розділів, пунктів) Списків товарів, щодо яких 
експерт планує здійснювати недержавну експертизу товарів, при цьому фах (освіта) 
визначених у переліку експертів повинен відповідати за своєю спеціалізацією категоріям 
товарів, за якими планується здійснення недержавної експертизи; 

- наявність допуску до державної таємниці. 
3.5. Довідка щодо чисельності й спеціалізації позаштатних експертів, яких 

передбачається залучати для проведення експертизи, та їх кваліфікаційного рівня, у якій 
зазначаються: 

- прізвище, ім’я та по батькові кожного експерта, найменування підприємства 
(установи, організації), у якому він працює, та посада, яку він займає у цьому підприємстві 
(установі, організації); 

- навчальний заклад, який закінчив експерт, дата й номер диплома про вищу освіту, 
спеціальність за дипломом і стаж роботи за цією спеціальністю; 

- наукове звання і ступінь, дата й номер диплома про присвоєння такого звання і 
ступеня та спеціальність за цим дипломом (за наявності); 

- перелік відповідних позицій (розділів, пунктів) Списків товарів, щодо яких 
експерт планує здійснювати недержавну експертизу товарів, при цьому фах (освіта) 
визначених у переліку експертів повинен відповідати за своєю спеціалізацією категоріям 
товарів, за якими планується здійснення недержавної експертизи. 

3.6. Відомості про створення бази даних на електронних і паперових носіях про 
законодавчі та інші нормативно-правові акти в галузі державного експортного контролю. 

3.7. Відомості про посадових осіб, які забезпечують роботу в галузі державного 
експортного контролю. 

3.8. Інші документи, які заявник вважає за доцільне подати разом із заявою: 
3.8.1. _________________________________________________________________
3.8.2. _________________________________________________________________
4. Зобов’язання керівника юридичної особи, що планує проводити 

недержавну експертизу товарів 
4.1. Я підтверджую, що всі твердження у цій заяві та в додатках до неї, а також 

у документах, що подані одночасно з цією заявою, або в тих, що будуть подані на вимогу 
Держекспортконтролю України, є і будуть коректними, повністю і точно висвітлюватимуть 
усі потрібні питання. 

4.2. Я зобов’язуюсь письмово повідомляти Держекспортконтроль України про 
будь-які зміни даних та відомостей, що містяться в цій заяві та в інших поданих мною 
документах, протягом п’яти днів з моменту їх виникнення. 

4.3. Я зобов’язуюсь забезпечити можливість та створити відповідні умови для 
проведення Держекспортконтролем України перевірок з питань проведення експертизи 
товарів у галузі державного експортного контролю. 

4.4. Я зобов’язуюсь подавати звіти про загальну кількість експертиз товарів 
за формою і в строки, установлені Інструкцією про порядок надання юридичним особам 
повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного 
контролю та Держекспортконтролем. 
Керівник юридичної особи ______________________________________________________ 
                                                           (найменування підприємства, установи, організації) 
Прізвище ____________________________                                                  _________________ 
                                                                                                                                       (підпис) 
Ім’я та по батькові __________________________ 

                                                                                                            М. П.

Мал. 3.6-1. Форма заяви
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3) нотаріально засвідчена копія установчих документів 
юридичної особи (статуту, свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи тощо);

4) нотаріально засвідчена копія довідки Держстату про 
включення юридичної особи-заявника до Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України;

5) нотаріально засвідчена копія довідки про реєстрацію 
юридичної особи-заявника в податкових органах;

6) довідка щодо характеру господарської діяльності із зазна-
ченням конкретних галузей науки і техніки, за якими юридич-
на особа спеціалізується, та основних видів продукції (робіт, 
послуг), що виробляються (надаються) цією юридичною осо-
бою;

Прак-
тична 
порада

Довідка щодо характеру господарської діяльно-
сті оформлюється у довільній інформативній формі. 
В деяких випадках до неї доцільно додати рекламні 
проспекти або описи виробничих процесів.

7) довідка щодо чисельності і спеціалізації штатних праців-
ників —  експертів та їх кваліфікаційного рівня, форма якої за-
тверджена Інструкцією.

В цій довідці зазначається наведена нижче інформація:
•	 прізвище, ім’я і по батькові кожного експерта та посада, 

яку він займає;
•	 навчальний заклад, який закінчив експерт, дата й номер 

диплома про вищу освіту, спеціальність за дипломом та 
стаж роботи за цією спеціальністю;

•	 наукове звання і ступінь, дата й номер диплома про при-
своєння такого звання і ступеня та спеціальність за цим 
дипломом (за наявності);

•	 перелік відповідних позицій (розділів, пунктів) Списків 
товарів, що підлягають державному експортному кон-
тролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.01.2004 № 86 (із змінами);

•	 наявність допуску до державної таємниці;
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Важливо!!! Відповідний освітньо-кваліфікаційний рі-
вень, спеціальність та професійні знання екс-
пертів є необхідними для проведення іденти-
фікації товарів та повинні чітко відповідати 
обраним позиціям Списків товарів, що підляга-
ють державному експортному кон тролю, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.01.2004 № 86 (із змінами). Це 
стосується як штатних, так і позаштатних 
експертів.

Прак-
тична 
порада

Довідку щодо чисельності і спеціалізації штатних 
працівників —  експертів та їх кваліфікаційного рівня 
доцільно доповнити наведеною нижче формою.

Переліки штатних експертів та категорій товарів, 
щодо яких передбачається проведення ідентифікації

Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписує довідку
(підпис)

М. П.
8) довідка щодо чисельності і спеціалізації позаштатних 

експертів, яких передбачається залучати для проведення іден-
тифікації товарів, та їх кваліфікаційного рівня, форма якої за-
тверджена Інструкцією, та в якій зазначаються:

•	 прізвище, ім’я і по батькові кожного експерта, наймену-
вання підприємства (установи, організації), у якому він 
працює, та посада, яку він займає у цьому підприємстві 
(установі, організації);

•	 навчальний заклад, який закінчив експерт, дата й номер 
диплома про вищу освіту, спеціальність за дипломом 
і стаж роботи за цією спеціальністю;
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•	 наукове звання і ступінь, дата й номер диплома про прис-
воєння такого звання і ступеня та спеціальність за цим 
дипломом (за наявності);

•	 перелік відповідних позицій (розділів, пунктів) списків 
товарів, що підлягають державному експортному кон-
тролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.01.2004 № 86 “Про затвердження Порядку 
здійснення державного кон тролю за міжнародними пере-
дачами товарів подвійного використання” (із змінами), 
при цьому освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціаль-
ність та професійні знання експерта повинні бути необ-
хідними для проведення ідентифікації товарів;

Прак-
тична 
порада

Довідку щодо чисельності і спеціалізації штатних 
працівників —  експертів та їх кваліфікаційного рівня 
доцільно доповнити наведеною нижче формою.

Переліки позаштатних експертів та категорій товарів, 
щодо яких передбачається проведення ідентифікації

Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписує довідку
(підпис)

М. П.
9) завірена керівником копія спеціального дозволу на 

провад ження діяльності, пов’язаної з державною таємницею 
(якщо його має юридична особа), або довідку про відсутність 
такого дозволу;

Прак-
тична 
порада

Довідка про відсутність спеціального дозволу 
оформлюється на бланку підприємства та підпису-
ється керівником.
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10) відомості про наявність нормативних документів, які ре-
гулюють діяльність у галузі державного експортного кон тролю;

Прак-
тична 
порада

Цю інформацію доцільно розташувати у наведе-
ну нижче форму. Законодавчі та нормативно-пра-
вові акти в галузі державного експортного кон-
тролю, з якими необхідно ознайомитись та внести 
до наведеної нижче форми, розташовані на сайті 
Держекспорткон тролю в мережі Інтернет за адре-
сою http://www.dsecu.gov.ua

11) відомості про посадових осіб, які забезпечують роботу 
у галузі державного експортного кон тролю.

Прак-
тична 
порада

Цю інформацію також доцільно розташувати 
у наведену нижче форму.

Зазначені форми підписуються керівником юридичної осо-
би, після чого проставляється печатка цієї юридичної особи.

Якщо керівником юридичної особи, що претендує на 
отримання повноважень є призначений рішенням Кабіне-
ту Міністрів України Генеральний (Головний) конструктор 
за відповідним напрямком техніки, то пакет документів дещо 
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спрощується, рівно як і процедура розгляду питання щодо на-
дання такій юридичній особі повноважень. А саме, пакет до-
кументів обмежується зазначеним вище листом із стислим ви-
кладом мети звернення та заявою. Крім цього, така юридична 
особа подає завірену керівником копію рішення Кабінету Мі-
ністрів України про призначення керівника юридичної особи 
Генеральним (Головним) конструктором за напрямком техніки 
та узагальнену номенклатуру товарів, щодо яких така юридич-
на особа передбачає здійснювати ідентифікацію товарів і на 
які поширюються повноваження Генерального (Головного)  
конструктора, надані Кабінетом Міністрів України.

Прак-
тична 
порада

Узагальнену номенклатуру товарів та відомості 
про Генерального (Головного) конструктора оформ-
люються за такою формою:

3.6.4. Процедура розгляду заяв на отримання  
повноважень на здійснення діяльності щодо  
ідентифікації товарів у галузі державного  
експортного кон тролю. Критерії оцінки

Заяви та документи, що подані для одержання повноважень 
на здійснення діяльності щодо ідентифікації товарів у галузі 
державного експортного кон тролю, розглядаються спеціально 
створеною для цього Міжвідомчою експертною комісією при 
Держекспорткон тролі, до складу якої входять представники 
наведених нижче органів виконавчої влади на мал. 3.6-2.
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Мал. 3.6-2. Міжвідомча експертна комісія при Держекспорткон тролі

Є певне коло питань, за результатами аналізу яких зазначе-
ною вище комісією приймається рішення щодо доцільності на-
дання повноважень (дивись схему нижче на мал. 3.6-3).

Мал. 3.6-3. Критерії оцінки для прийняття рішення щодо 
доцільності надання повноважень 
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3.6.5. Свідоцтво про отримання повноважень на  
здійснення діяльності щодо попередньої  
ідентифікації товарів у галузі державного  
експортного кон тролю

У разі прийняття комісією позитивного рішення щодо до-
цільності надання повноважень Держекспорткон троль надає 
юридичним особам Свідоцтва про отримання повноважень на 
здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів 
у галузі державного експортного кон тролю. Форма такого сві-
доцтва наведена нижче на мал. 3.6-4.

Зразок

Мал. 3.6-4. Форма свідоцтва про отримання  
повноважень
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Свідоцтво передбачає переліки штатних (позаштатних) екс-
пертів та категорій товарів, щодо яких передбачається здійс-
нення ідентифікації. Зазначені переліки є невід’ємною части-
ною Свідоцтва та оформлюються за наведеною нижче формою.

Строк дії Свідоцтва не може перевищувати трьох років. Пе-
редача Свідоцтва іншій юридичній особі заборонена.

Свідоцтво втрачає свою силу по закінченні строку його дії, 
а також у разі припинення юридичної особи.
3.6.6. Продовження строку дії повноважень на здійснення 

діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів 
у галузі державного експортного кон тролю

У попередньому пункті ми говорили про те, що свідоцтво 
втрачає чинність по закінченні строку його дії, після чого пов-
новаження будуть втрачені. Щоб запобігти такій ситуації, юри-
дична особа повинна у строк не пізніше ніж за три місяці до 
закінчення строку дії таких повноважень (свідоцтва) зверну-
тися до Держекспорткон тролю із заявою про їх продовження.

Перелік документів, що подаються юридичною особою 
Держекспорткон тролю для одержання таких повноважень ви-
значений пунктом 2.1 зазначеної вище Інструкції.

До пакету документів входять:
1) заява щодо отримання (продовження строку дії) повнова-

жень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації 
товарів у галузі державного експортного кон тролю (додаток 1 
до Інструкції);

2) довідка про відсутність змін у документах, на підставі 
яких були надані повноваження.

У разі якщо протягом строку дії повноважень у доку-
ментах, що подавалися для їх отримання, не відбулося змін, 
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допускається подання довідки про відсутність змін у кожному 
конкретному документі, включеному до зазначеної довідки.

Прак-
тичні 
поради

1. У разі внесення змін у зазначені документи до 
Держекспорткон тролю подаються оновлені та на-
лежним чином засвідчені копії відповідних документів.

2. Продовження строку дії повноважень є слуш-
ною нагодою доопрацювати переліки штатних (по-
заштатних) експертів та категорій товарів, щодо 
яких експерти юридичної особи проводять ідентифі-
кацію. З метою розширення переліку позицій для іден-
тифікації доцільно залучити до її здійснення більшу 
кількість позаштатних експертів, що мають відпо-
відний освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 
та професійні знання.

Розгляд заяв та пакету документів також здійснюється на за-
сіданні Міжвідомчої експертної комісії при Держекспорткон-
тролі. За результатами такого розгляду Держекспорткон тролем 
приймається остаточне рішення щодо доцільності продовжен-
ня повноважень.
3.6.7. Підстави для відмови у наданні (продовженні стро-

ку дії) повноважень на проведення ідентифікації 
товарів. Скасування дії Свідоцтва

У наданні (продовженні строку дії) повноважень на здійс-
нення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у га-
лузі державного експортного кон тролю може бути відмовлено. 
Підставою для такої відмови є:

В наданні (продовженні строку дії) таких повноважень може 
бути відмовлено у разі:

1) наявності у документах, які надані юридичною особою, 
недостовірної або викривленої інформації;

2) порушення юридичною особою законодавства України 
у галузі державного експортного кон тролю;

3) неподання юридичною особою повного обсягу докумен-
тів, передбачених вимогами Інструкції.

Дія наданих юридичній особі повноважень може бути скасо-
вана Держекспорткон тролем на підставі відповідного рішення 
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експертної комісії у разі припинення юридичної особи або за 
заявою цієї особи.

Крім того, дія повноважень може бути зупинена, а в подаль-
шому скасована Держекспорткон тролем у разі:

1) порушення юридичною особою законодавства України 
у галузі державного експортного кон тролю;

2) надання завідомо неправдивого висновку;
3) установлення протягом строку дії повноважень фактів, 

які свідчать, що повноваження надано на підставі недостовір-
них або неповних даних;

4) неподання або несвоєчасного подання Держекспорткон-
тролю зазначеного в Інструкції звіту;

5) неодноразового надання юридичною особою висновків, 
які підготовлені за результатами проведеної призначеним екс-
пертом ідентифікації товару по позиціях відповідних списків 
товарів, що підлягають державному експортному кон тролю, не 
визначених саме для цього експерта в доданому до Свідоцтва 
переліку штатних (позаштатних) експертів та позицій списків 
товарів, що підлягають державному експортному кон тролю, 
щодо яких передбачається здійснення ідентифікації;

6) оформлення висновку щодо ідентифікації товару за фор-
мою іншою, ніж затверджена Держекспорткон тролем.

Юридичні особи, повноваження яких були зупинені або ска-
совані Держекспорткон тролем, можуть звернутися із заявою 
про поновлення їх дії або повторне надання повноважень тіль-
ки в разі усунення причин, через які такі повноваження були 
зупинені або скасовані.

3.6.8. Висновок щодо ідентифікації товару
Результатом ідентифікації товару, проведеної експертами 

юридичної особи є оформлений висновок щодо ідентифікації 
товару. Висновок підписується експертом, що здійснив іден-
тифікацію, затверджується керівником юридичної особи та за-
свідчується печаткою цієї юридичної особи.

Важливо!!! Зверніть увагу на те, що заповнення усіх роз-
ділів зазначеної нижче форми є обов’язковим! 
У разі недотримання цієї вимоги висновок вва-
жається недійсним.



560

Внесення результатів проведеної призначеним експертом 
ідентифікації по позиціях відповідних списків товарів, що підля-
гають державному експортному кон тролю, не визначених саме 
для цього експерта в переліку штатних (позаштатних) експертів 
та позицій списків товарів, що підлягають державному експорт-
ному кон тролю, щодо яких передбачається здійснення іденти-
фікації призводить до того, що висновок вважається недійсним.

Крім того, такі ситуації можуть призвести до зупинення та 
подальшого скасування повноважень юридичної особи.

Зразок форми висновку наведений у додатку 4 до Інструкції.
Бланк підприємства, установи, організації

_________________________________________________
                                                                                                  

Висновок щодо ідентифікації товару 
№ ______ від _______

1. Замовник ідентифікації: _____________________________________________ 
(для юридичних осіб – повне найменування, адреса та код за ЄДРПОУ; 
для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані та місце 
проживання)

2. Мета та характеристика ідентифікації: __________________________________
                                                                              (первинна, додаткова, повторна)

3. Найменування уповноваженої юридичної особи: __________________________
                                                                                                                                                          
Відомості про експерта(ів) 
__________________________________________________________________ (прізвище, 

ім’я та по батькові, освіта, спеціальність, учений ступінь та вчене звання, посада)
4. Дата надходження матеріалів: _________________________________________
5. Дата складання висновку: _____________________________________________
6. Підстава для проведення ідентифікації: __________________________________
7. Питання, що потребують вирішення в процесі здійснення ідентифікації: 

7.1. Відповідність найменувань та описів товарів, поданих на експертизу, найменуванням 
та описам товарів, унесеним до відповідних списків товарів, що підлягають державному 
експортному контролю.
7.2. Відповідність товару, що є об’єктом експертизи,  представленій технічній 
документації.
7.3. ______________________________________________________________
7.4. ______________________________________________________________

8. Клопотання щодо представлення додаткових матеріалів, необхідних експерту: 
8.1. Запит до ______________________________________________________

8.2. Запит до ______________________________________________________
9. Перелік матеріалів та інших об’єктів дослідження, що надійшли до ідентифікації:

№
з/п

Повне та скорочене найменування 
товару відповідно до технічної 

документації

Найменування технічного 
документа

(технічне завдання, тех-
нічні умови на розробку 
та виготовлення товару, 

ДЕСТ, ГСТ,  ін. документ, 
його шифр, децимальний 

номер тощо)

Код за
УКТЗЕД

1 2 3 4
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Прак-
тична 
порада

Якщо під час здійснення ідентифікації був зробле-
ний висновок, що товар має ознаки товару військо-
вого призначення, то необхідно припинити подальшу

10. Для проведення ідентифікації використані:
1) Нормативно-правові акти (відмітити використані акти позначкою у квадраті):

а) Закон України „Про державний контроль за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного використання”; 

  □
б) додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 

№ 1807 „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за між-
народними передачами товарів військового призначення”;

  □

в) постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 „Про за-
твердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними пере-
дачами товарів подвійного використання” (із змінами) (далі – постанова Кабі-
нету Міністрів України від 28.01.2004 № 86).

  □

Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86   □
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86   □
Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86   □
Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86   □
Додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86   □

2) Технічні та інші документи, що містять опис, технічні характеристики  та інші дані, що 
використані під час ідентифікації товару(ів) __________________________

_______________________________________________________________________
(реквізити та повні найменування документів)

3) Інші документи (висновки державних органів, рішення тощо)
_________________________________________________________________

(реквізити та повні найменування документів)
На підставі проведеної ідентифікації визначена відповідність (невідповідність) 

зазначеного(их) нижче товару(ів) найменуванню (опису) та технічним параметрам товарів, 
унесених до Списків товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
28.01.2004 № 86:

№ 
з/п

Скорочене найменуван-
ня товару та його основ-

ні технічні характери-
стики, які можуть бути 
порівняні з такими, що 
визначені у відповідних 

позиціях Списків

Назва Списку, позиція, 
найменування (опис) та 
технічні характеристики 

аналогічних товарів, що в 
ньому наведені

Аналіз відповідності 
найменування та тех-
нічних характеристик 

товарів. 
Коментарі та висновки

1 2 3 4

За підсумками ідентифікації визначено:
товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) __ ,      ____________________________
                                                                    (відповідає(ють) (не відповідає(ють)) 
найменуванню (опису) та технічним параметрам товарів, що підлягають державному 
експортному контролю, які зазначені в позиціях ______________ Списку товарів 
____________, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 
№ 86, на які експерт(и), що оформлює висновок, має повноваження згідно зі Свідоцтвом 
№ ____ від ________.

Додаткові зауваження експерта(ів): _________________________________
Експерт(и)                                                                 ________________________
                                                                                                   (підпис)
Керівник уповноваженої юридичної особи          ________________________
                                                                                                                               (підпис)
        М.П.
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ідентифікацію! У такому випадку замовнику іденти-
фікації надається лист -роз’яснення про відсутність 
в юридичної особи повноважень на проведення іден-
тифікації таких товарів.

3.6.9. Звітність уповноважених юридичних осіб
Кон троль за використанням юридичними особами повнова-

жень здійснюється Держекспорткон тролем шляхом отримання 
від цих юридичних осіб щорічного звіту, у якому зазначаються 
такі відомості:

1) про загальну кількість ідентифікацій, проведених за звіт-
ний період, у тому числі:

•	 за договорами з суб’єктами господарювання;
•	 на запити органів виконавчої влади;
•	 на запити правоохоронних органів;
•	 на запити митних органів;
2) про кількість наданих юридичною особою листів-пові-

домлень про відсутність в юридичної особи повноважень на 
проведення ідентифікації товарів військового призначення;

3) про претензії замовників, що пред’являлися юридичній 
особі за звітний період.

Звіт підписується керівником юридичної особи, скрі-
плюється печаткою цієї юридичної особи та надається до 
Держекспорткон тролю протягом 30 календарних днів після за-
кінчення календарного року.

Форма звіту затверджується Держекспорткон тролем  
(мал. 3.6-5).

ЗВІТ

щодо ідентифікації товарів, здійсненої ___________________________________                                    
(найменування організації, номер та дата Свідоцтва)

за період з «____» ______ 20__ р. по «___» ______ 20__ р.

І. Ідентифікація товарів, здійснена за договорами з 
українськими суб’єктами господарювання

№
з/п

Найме-
нування 

організації 
замовника 

ідентифікації

Підстава для запиту 
щодо ідентифікації

№ та дата Виснов-
ку щодо ідентифі-

кації товару
Коментарі

1 2 3 4 5
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ІІ. Ідентифікація товарів, здійснена за запитами органів 
виконавчої влади

№
з/п

Найменування 
органу 

виконавчої 
влади

Підстава для 
запиту щодо 
ідентифікації

№ та дата Висновку 
щодо ідентифікації 

товару
Коментарі

1 2 3 4 5

ІІІ. Ідентифікація товарів, здійснена за запитами 
правоохоронних органів

№
з/п

Найменування 
правоохорон-
ного органу

Підстава для 
запиту щодо 
ідентифікації

№ та дата Висновку 
щодо ідентифікації 

товару
Коментарі

1 2 3 4 5

IV. Ідентифікація товарів, здійснена за запитами митних органів

№
з/п

Найменування 
митного органу

Підстава для 
запиту щодо 
ідентифікації

№ та дата Висновку 
щодо ідентифікації 

товару
Коментарі

1 2 3 4 5

Довідка про претензії замовників ідентифікації,
що пред’явлені ___________________________________________________ 

            найменування організації, номер та дата Свідоцтва) 
за 20__ рік

№
з/п

Найменування 
організації, 

що пред’явила 
претензії

Вих. № та дата 
листа-

претензії

Суть 
претензії

Заходи, 
вжиті 
по суті 

претензії

Коментарі

1 2 3 4 5 6

Мал. 3.6-5. Форма звіту
Звіти подаються до Держекспорткон тролю разом із супро-

відним листом, в якому зазначаються реквізити організації, що 
звітує, та номер і дата Свідоцтва.

Прак-
тична 
порада

Звіти, що подаються Держекспорткон тролю, ви-
кладаються державною мовою, виконуються виключ-
но засобами електронно-обчислювальної техніки та 
подаються на паперових носіях. Обов’язково долуча-
ється електронна копія зазначених документів.

Важливо!!! У разі отримання повідомлень правоохорон-
них або інших державних органів стосовно ді-
яльності уповноважених юридичних осіб щодо
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здійснення ідентифікації товару, які можуть 
бути підставою для зупинення чи скасуван-
ня дії повноважень, наявності претензій за-
мовників, що пред’являлися юридичній особі, 
Держекспорткон троль має право здійснювати 
вибіркові перевірки наданих юридичними осо-
бами висновків та листів-повідомлень шляхом 
отримання від цих юридичних осіб засвідчених 
ними копій зазначених документів та іншої 
документації, що використовувалася під час 
здійснення ідентифікації товару.

3.6.10. Практичні поради стосовно організації діяльності 
щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі  
державного експортного кон тролю

Ідентифікація товарів здійснюється на підставі звернень 
суб’єктів господарювання, які мають намір здійснювати між-
народні передачі товарів та зацікавлених в проведенні такої 
ідентифікації, або на підставі запитів органів виконавчої влади 
чи інших державних органів.

Треба пам’ятати, що основним завданням ідентифікація то-
варів є встановлення відповідності конкретних товарів, які є 
об’єктами міжнародних передач, найменуванню та опису то-
варів, внесених до списків товарів, що підлягають державному 
експортному кон тролю.

З цією метою визначаються:
1) загальноприйняте технічне найменування товару, його 

специфічні ознаки та критерії, які вказують на належність до 
однорідної групи товарів, класу речовин, виробів, матеріалів, 
технологій, програмного забезпечення, послуг тощо, визначе-
них у списках товарів, що підлягають державному експортно-
му кон тролю;

2) основна (першочергова) сфера використання товарів (вій-
ськова чи цивільна), галузь науки, техніки або виробництва, де 
призначені застосовуватися або можуть бути застосовані то-
вари, у тому числі можливість їх використання для створення 
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зброї масового знищення, засобів її доставки, інших видів 
озброєння та військової техніки;

3) віднесення до ТВП або ТПВ відповідно до термінології, 
визначеної в Законі України «Про державний кон троль за між-
народними передачами товарів військового призначення та по-
двійного використання»;

Прак-
тична 
порада

Якщо під час здійснення ідентифікації вами був 
зроблений висновок, що товар має ознаки товару вій-
ськового призначення, то необхідно припинити про-
ведення зазначеної ідентифікації! У такому випадку 
замовнику ідентифікації надається лист-роз’яснення 
про відсутність в юридичної особи повноважень на 
проведення ідентифікації таких товарів.

4) відповідність товару технічному опису та технічним ха-
рактеристикам, наданим разом із заявою на проведення іден-
тифікації;

5) фізичний або хімічний склад товару; кількісні співвід-
ношення в ньому складових компонентів; марка, ґатунок, тип, 
модель тощо (в залежності від виду товару);

6) відповідність товару найменуванню та опису товарів, 
внесених до списків товарів, що підлягають державному екс-
портному кон тролю;

7) позиції відповідних списків товарів, що підлягають дер-
жавному експортному кон тролю, а також положення інших 
нормативно-правових актів України в галузі державного екс-
портного кон тролю, під дію яких підпадає товар.

3.6.11. Технічне завдання на ідентифікацію
Ідентифікацію, яку здійснює уповноважена юридична осо-

ба, доцільно проводити у відповідності до технічного завдання 
або на підставі відповідних запитів замовників ідентифікації.

В технічному завданні (запиті) на проведення ідентифікації 
рекомендується визначати:

1) замовника ідентифікації (для юридичних осіб —  повне 
найменування, адреса, код ЄДРПОУ; для фізичних осіб —  
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прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані та місце прожи-
вання);

2) найменування уповноваженої юридичної особи;
3) підставу для здійснення ідентифікації (обставини, які 

вик ликали необхідність її проведення).
4) питання, які потребують вирішення під час проведення 

ідентифікації; строки проведення ідентифікації;
5) матеріали, які надаються в розпорядження уповноваже-

ної юридичної особи для здійснення ідентифікації (у тому чис-
лі “проби товарів” і “зразки товарів”, а також документація, 
що містить інформацію, яка має безпосереднє відношення до 
товару, поданого для ідентифікації, а саме технічний опис, дер-
жавні або галузеві стандарти, технічні умови, технічні паспор-
ти, формуляри та інші конструкторські, технологічні та екс-
плуатаційні документи, фотографії, документи з результатами 
приймальних або інших іспитів за умови, що вони здійсню-
валися у випробувальних лабораторіях, акредитованих в сис-
темі Державного комітету з питань стандартизації, метрології 
та сертифікації України або технічними службами організації 
виробника (розробника) товару, які мають відповідні повнова-
ження тощо).

Прак-
тична 
порада

1. Під «пробою товар» розуміється оптимально 
необхідна частина зразка товару, яка за складом та 
властивостями ідентична усьому об’єкту ідентифі-
кації.

2. Під «зразком товару» розуміється одиниця про-
дукції, ідентична за структурою, складом і власти-
востями усій партії (серії) товару, який є об’єктом 
ідентифікації.

Строк здійснення ідентифікації уповноваженою юридич-
ною особою доцільно визначати за узгодженням із замовником 
ідентифікації, виходячи із трудомісткості робіт з її здійснення 
та з урахуванням обсягів та якості наданих для дослідження 
матеріалів.
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З метою належної підготовки звітних матеріалів уповнова-
женій юридичній особі рекомендується забезпечити реєстра-
цію, облік та належне збереження:

•	 замовлень щодо здійснення ідентифікації; документів, 
наданих замовником ідентифікації;

•	 висновків щодо ідентифікації товару, що підготовлені за 
її підсумками; інших документів, пов’язаних зі здійснен-
ням ідентифікації.

3.6.12. Здійснення ідентифікації
Матеріали, що надаються уповноваженій юридичній особі 

для здійснення ідентифікації, реєструються в установленому 
порядку і передаються під розпис штатним або позаштатним 
експертам, які мають необхідні знання у відповідній галузі на-
уки і техніки, до сфери якої віднесено товари, допущеним до 
здійснення ідентифікації за результатами атестації та визначе-
ним у додатку до Свідоцтва.

3.6.13. Функції керівника уповноваженої юридичної особи
Підбір експертів, визначення їх прав та обов’язків, прове-

дення їх атестації та затвердження порядку їх діяльності здійс-
нюється керівником уповноваженої юридичної особи.

Прак-
тична 
порада

За допомогою наведеного нижче переліку пере-
вірочних заходів перевірте, чи усі функції керівника 
уповноваженої юридичної особи ви передбачили.

Перелік перевірочних заходів
(щодо функції керівника організатора експертизи)

1) розгляд поданих до організатора експертизи ма-
теріалів для проведення експертизи; □

2) затвердження плану (графіку) проведення екс-
пертизи і надання доручень (у письмовій формі) щодо 
її проведення одному чи кільком експертам;

□
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3) забезпечення надання експертам необхідної до-
даткової інформації; □

4) кон троль за ходом і результатами досліджень, що 
здійснюються експертами, надання їм необхідної допо-
моги науково-технічного та методологічного характеру;

□

5) кон троль за дотриманням строків проведення 
експертизи; □

6) вжиття заходів із забезпечення захисту конфі-
денційності матеріалів, наданих для експертизи; □

7) по закінченні експертизи —  перевірку повноти 
проведених досліджень, обґрунтованості і правиль-
ності підготовлених експертами висновків експерти-
зи щодо ідентифікації товару;

□

8) затвердження висновків експертизи щодо іден-
тифікації товару та забезпечення його передачі замов-
нику експертизи разом з усіма необхідними докумен-
тами.

□

Експерт розпочинає проведення експертизи після отриман-
ня письмової вказівки керівника організатора експертизи ра-
зом з технічним завданням (відповідним запитом) на здійснен-
ня експертизи та усіма наданими матеріалами.

Прак-
тична 
порада

За допомогою наведених нижче переліків переві-
рочних заходів визначте для себе права та обов’язки 
експерта уповноваженої юридичної особи.

Перелік перевірочних заходів
(щодо права експерта юридичної особи)

До прав експерта відноситься:

1) здійснення безпосереднього огляду товару, не-
обхідних вимірювань, аналізів та розрахунків; □
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2) ознайомлення з усіма отриманими організато-
ром експертизи матеріалами, що мають відношення 
до об’єкта експертизи;

□

3) можливість звернення до керівника організатора 
експертизи з питань необхідності надання замовни-
ком експертизи додаткових матеріалів для здійснення 
всебічної та об’єктивної оцінки товарів;

□

4) можливість повідомлення керівнику експерти-
зи про неможливість складання висновку експертизи 
щодо ідентифікації товару в разі, якщо вирішення 
питань експертизи виходять за межі його компетенції 
у напрямах спеціальних знань;

□

5) можливість формулювати особливу думку, яка 
додається до висновку експертизи щодо ідентифікації 
товару.

Перелік перевірочних заходів
(щодо обов’язків експерта юридичної особи)

Експерт має такі основні обов’язки:

1) пред’являння на вимогу замовника або органі-
затора експертизи свідоцтва або документів, що їх 
замінюють, які підтверджують його досвід та рівень 
кваліфікації;

□

2) нерозголошення інформації, що міститься у ма-
теріалах експертизи, якщо інше не передбачено дого-
вором або дорученням на проведення експертизи;

□

3) проведення досліджень і здійснення всебічного 
та об’єктивного аналізу наданих на експертизу товарів, 
проб, зразків, документації та інших матеріалів відпо-
відно до отриманого технічного завдання та підготов-
ка висновку експертизи щодо ідентифікації товару;

□
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4) забезпечення об’єктивності та обґрунтованості 
положень свого висновку; □

5) дотримання встановленого порядку і строків 
проведення експертизи; □

6) забезпечення збереження матеріалів та конфі-
денційності інформації, наданої замовником експер-
тизи;

□

7) надання в разі потреби роз’яснення з приводу 
свого висновку і виконаних ним дій; □

8) дотримання правил техніки безпеки під час 
здійснення експертизи. □
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ДОДАТКИ 

Додаток 1

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

1. ООН − Організація об’єднаних націй
2. РБ ООН − Рада Безпеки Організації об’єднаних націй
3. ОБСЄ − Організація з безпеки та співробітництва в  

Європі
4. АГ   − міжнародний режим експортного кон-

тролю Австралійська група
5. ВД   − міжнародний режим експортного кон-

тролю Вассенаарська домовленість 
щодо кон тролю за експортом звичайних 
озброєнь та товарів і технологій подвійного 
використання (Вассенаарська домовленість) 

6. ГЯП − міжнародний режим експортного кон тролю 
Група ядерних постачальників

7. КЦ − міжнародний режим експортного кон тролю 
Комітет Цангера

8. РКРТ − міжнародний режим експортного кон-
тролю Режим кон тролю за ракетними 
технологіями

9. ДНЯЗ − Договір про нерозповсюдження ядерної 
зброї

10. КБТЗ − Конвенція про заборону розробки, 
виробництва, накопичення запасів 
бактеріологічної (біологічної) та токсинної 
зброї та про її знищення

11. КХЗ − Конвенція про заборону розробки, 
виробництва, накопичення, застосування 
хімічної зброї та про її знищення
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12. ОЗХЗ − Організація із заборони хімічної зброї
13. ДТО − Договір про торгівлю озброєннями
14. МАГАТЕ − Міжнародне агентство з атомної енергетики
15. ЗМЗ − зброя масового знищення (ядерна, хімічна, 

бактеріологічна (біологічна) та токсинна)
16. СЗЛО − стрілецька зброя та легкі озброєння
17. ПЗРК − переносний зенітно-ракетний комплекс
18. СВФЕК − система внутрішньофірмового експортного 

кон тролю
19. МІС − міжнародний імпортний сертифікат
20. СКС − сертифікат кінцевого споживача
21. СПД − сертифікат підтвердження доставки
22. ТВП − товари військового призначення, включені 

до Списку товарів військового призначення, 
міжнародні передачі яких підлягають 
державному експортному кон тролю

23. ТПВ − товари подвійного використання, включені 
до списків товарів подвійного використання, 
що можуть бути використанні у створенні 
звичайних видів озброєнь, військової чи 
спеціальної техніки, ракетної, ядерної, 
хімічної, бактеріологічної (біологічної) та 
токсинної зброї

24. МД  − митна декларація
25. УКТЗЕД − українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності Митного 
тарифу України, затвердженого Законом 
України «Про Митний тариф України»
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Додаток 2

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ 
ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 
АКТІВ

I. Перелік законодавчих та інших нормативно-правових 
актів,  що стосуються питання державного експортного 

кон тролю
(станом на 1 лютого 2016 року) *

1.1. Законодавчі акти України
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 

07.12.1984 № 8073-Х (статті 18817, 2124 та 255).
2. Закон України від 21.01.1994 № 3855-XIІ «Про державну 

таємницю».
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ 

(стаття 333).
4. Закон України від 16.04.1991 № 959-XII «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» (стаття 20).
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV.
6. Закон України від 20.02.2003 № 549-ІV «Про державний 

кон троль за міжнародними передачами товарів військового 
призначення та подвійного використання».

7. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI «Про 
адміністративні послуги».

8. Закон України від 14.08.2014 № 1644-VIII «Про санкції».

1.2. Акти Президента України
1. Указ від 21.04.1999 № 422 «Про заходи щодо вдосконалення 

військово-технічного співробітництва України з іноземними 
державами».

2. Указ від 12.06.1999 № 640 «Про заходи щодо підвищення 
ефективності діяльності Державної компанії з експорту 
та імпорту продукції і послуг військового та спеціального 
призначення».

* Акти наводяться за хронологічним порядком їх прийняття
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3. Указ від 15.08.1999 № 861»Про порядок встановлення 
(скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до 
міжнародних зобов’язань України».

4. Указ від 20.03.2002 № 276 «Про розмежування повноважень 
центральних органів виконавчої влади у сфері військово-
технічного співробітництва з іноземними державами».

5. Указ від 24.12.2002 № 1207 «Про додаткові заходи щодо 
вдосконалення кон тролю у сфері міжнародного військово-
технічного співробітництва».

6. Указ від 25.12.2003 № 1488 «Про заходи щодо впорядкування 
діяльності з міжнародних повітряних перевезень товарів 
військового призначення та подвійного використання».

7. Указ від 14.12.2004 № 1483 «Про деякі питання передачі 
державної таємниці іноземній державі чи міжнародній 
організації».

8. Указ від 28.12.2006 № 1149 «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року «Про 
Комітет з політики військово-технічного співробітництва 
та експортного кон тролю при Президентові України».

9. Указ від 05.03.2007 № 180 «Про міжвідомчу Комісію 
з політики військово-технічного співробітництва та 
експортного кон тролю».

10. Указ від 27.08.2014 № 691 «Про рішення Ради національно 
безпеки і оборони України від 27 серпня 2014 року «Про 
заходи щодо удосконалення державної військово-технічної 
політики».

1.3. Акти Кабінету Міністрів України
1. Постанова від 09.10.1996 № 1247 «Питання Державної 

компанії з експорту та імпорту продукції і послуг 
військового та спеціального призначення».

2. Постанова від 15.07.1997 № 767 «Про затвердження 
Положення про порядок проведення експертизи в галузі 
державного експортного кон тролю».

3. Постанова від 08.06.1998 № 838 «Про затвердження Поло-
ження про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономіч-
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ної діяльності повноважень на право здійснення експорту, 
імпорту товарів військового призначення та товарів, які 
містять відомості, що становлять державну таємницю».

4. Постанова від 27.05.1999 № 920 «Про затвердження 
Положення про порядок надання гарантій та здійснення 
державного кон тролю за виконанням зобов`язань щодо 
використання у заявлених цілях товарів, які підлягають 
державному експортному кон тролю».

5. Постанова від 12.07.1999 № 1228 «Про надання суб’єктам 
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на 
право здійснення експорту, імпорту товарів військового 
призначення та товарів, які містять відомості, що становлять 
державну таємницю».

6. Постанова від 07.02.2001 № 109 «Про затвердження 
Положення про порядок підготовки національних 
декларацій згідно з Конвенцією про заборону розробки, 
виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та 
про її знищення».

7. Постанова від 17.07.2003 № 1080 «Про затвердження 
Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового 
експортного кон тролю, створеної суб’єктом здійснення 
міжнародних передач товарів».

8. Постанова від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження 
Порядку здійснення державного кон тролю за міжнародними 
передачами товарів військового призначення».

9. Розпорядження від 20.11.2003 № 690-р «Про вдосконалення 
механізму здійснення кон тролю за міжнародними 
повітряними перевезеннями товарів військового 
призначення та подвійного використання».

10. Постанова від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку 
здійснення державного кон тролю за міжнародними 
передачами товарів подвійного використання».

11. Постанова від 26.09.2005 № 984 «Про порядок поставок 
продукції в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-
технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних 
галузей промисловості».
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12. Постанова від 13.07.2011 № 746 «Про затвердження Порядку 
справляння плати за надання платних адміністративних 
послуг з оформлення та видачі документів у галузі 
державного експортного кон тролю і переліку платних 
адміністративних послуг, що надаються Державною 
службою експортного кон тролю, та розміру плати за їх 
надання».

13. Постанова від 06.06.2012 № 500 «Про затвердження 
Порядку державного експортного кон тролю за 
проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 
здійснення експорту товарів».

14. Постанова від 20.08.2014 № 459 «Питання Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі».

15. Розпорядження від 11.09.2014 № 829 «Про пропозиції 
щодо застосування персональних спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів».

16. Постанова від 31.03.2015 № 159 «Про затвердження 
Положення про Державну службу експортного кон тролю 
України».

1.4. Накази Міністерства економічного розвитку  
і торгівлі України

1. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції України від 06.09.2001 № 201 «Про затвердження 
Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів)» (зареєстрований в Мін’юсті 21.09.2001 за 
№ 833/6024).

2. Наказ Мінекономрозвитку від 16.12.2013 № 1490 «Про 
затвердження Порядку розгляду справ про порушення 
юридичними особами вимог законодавства в галузі 
державного експортного кон тролю» (зареєстрований 
в Мін’юсті 17.01.2014 за № 101/24878).

3. Наказ Мінекономрозвитку від 27.01.2014 № 74 
«Про затвердження Інструкції з оформлення 
матеріалів про адміністративні правопорушення 
в галузі державного експортного кон тролю» 
(зареєстрований в Мін’юсті 17.02.2014 за № 304/25081). 
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1.5. Накази Державної служби експортного кон тролю 
України

1. Наказ Держекспорткон тролю від 09.01.2004 № 5 «Про 
затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо 
отримання дозвільних документів, документів про гарантії 
та інших документів, що надаються Держекспорткон-
тролем» (зареєстрований в Мін’юсті 21.01.2004 № 90/8689).

2. Наказ Держекспорткон тролю від 29.11.2004 № 355 
«Про затвердження Інструкції про порядок оформлення 
і використання дозвільних документів у галузі державного 
експортного кон тролю» (зареєстрований в Мін’юсті 
13.12.2004 за № 1576/10175).

3. Спільний наказ Держекспорткон тролю та НКАУ від 
16.12.2004 № 371/334 «Про затвердження Положення 
про порядок залучення представництв генерального 
замовника —  Національного космічного агентства України 
до виконання робіт у галузі державного експортного кон-
тролю на підприємствах космічної галузі» (зареєстрований 
в Мін’юсті 28.12.2004 за № 1659/10258).

4. Наказ Держекспорткон тролю від 08.07.2005 № 193 «Про 
затвердження Інструкції про порядок заповнення заяви 
про отримання (продовження терміну дії) повноважень на 
право здійснення експорту, імпорту товарів військового 
призначення та товарів, які містять відомості, що становлять 
державну таємницю» (зареєстрований в Мін’юсті 
10.10.2005 за № 1174/11454).

5. Наказ Держекспорткон тролю від 15.03.2006 № 82 «Про 
затвердження Інструкції про порядок надання юридичним 
особам повноважень на проведення недержавної експертизи 
товарів у галузі державного експортного кон тролю» 
(зареєстрований в Мін’юсті 29.03.2006 за № 345/12219).

6. Наказ Держекспорткон тролю від 17.11.2006 № 412 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо створення 
суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів систем 
внутрішньофірмового експортного кон тролю».
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7. Наказ Держекспорткон тролю від 27.04.2009 № 31 «Про 
затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспорткон-
тролі суб’єктів підприємницької діяльності як суб’єктів 
здійснення міжнародних передач товарів» (зареєстрований 
в Мін’юсті 15.07.2009 за № 637/16653).

8. Наказ Держекспорткон тролю від 05.10.2009 № 86 «Про 
затвердження форми висновку щодо можливості проведення 
переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності» 
(зареєстрований в Мін’юсті 28.10.2009 за № 994/17010).

9. Наказ Держекспорткон тролю від 19.03.2010 № 34 «Про 
затвердження Порядку надання інформаційно-методичної 
допомоги зі створення та налагодження функціонування 
систем внутрішньофірмового експортного кон тролю, 
створених суб’єктами здійснення міжнародних передач 
товарів».

1.6. Накази інших центральних органів
виконавчої влади, зареєстровані в Мін’юсті України

1. Наказ Міністерства закордонних справ України від 
25.05.2001 № 104 «Про затвердження Інструкції про порядок 
підготовки інформації згідно з Конвенцією про заборону 
розробки, виробництва, накопичення і застосування 
хімічної зброї та про її знищення” (зареєстрований 
в Мін’юсті України 15.06.2001 за № 513/5704).

2. Наказ Державного комітету ядерного регулювання 
України від 02.07.2009 № 102 «Про затвердження Порядку 
застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї” 
(зареєстрований в Мін’юсті України 23.07.2009 за 
№ 683/16699).

3. Наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України від 11.03.2011 № 53 «Про 
затвердження Порядку надання висновків і погодження 
експорту та тимчасового вивезення товарів військового 
призначення і подвійного використання, які належать до 
криптографічних систем, засобів криптографічного та 
технічного захисту інформації або містять у своєму складі 
такі засоби» (зареєстрований в Мін’юсті України 01.04.2011 
за № 437/19175).
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II. Перелік законодавчих та інших нормативно-правових 
актів, що стосуються питань митного кон тролю та 

митного оформлення товарів, міжнародні передачі яких 
підлягають державному експортному кон тролю

1. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI.
2. Закон України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 

№ 584-VII.
3. Закон України від 12.08.2014 № 1636 «Про створення вільної 

економічної зони «Крим» та про особливості здійснення 
економічної діяльності на тимчасово окупованій території 
України».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 
№ 63 «Про затвердження Порядку митного оформлення 
військової техніки, у тому числі військових транспортних 
засобів, які перетинають митний кордон України».

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2010 
№ 1057 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через 
державний кордон, через які здійснюється переміщення 
товарів військового призначення та ядерних матеріалів».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 
№ 436 «Про затвердження переліків товарів, на які 
встановлено обмеження щодо переміщення через митний 
кордон України».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 463 
«Про затвердження Порядку інформаційного обміну між 
митними та іншими державними органами за допомогою 
електронних засобів передачі інформації».

8. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 649 
«Про затвердження Порядку використання в митних органах 
дозволів і висновків Державної служби експортного кон-
тролю України та їх електронних копій» (зареєстрований 
в Мін’юсті 22.06.2012 за № 1040/21352).
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