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Науково-практичний коментар до Закону України від 20 лютого
2003 року “Про державний експортний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного викорис-
тання” підготовлений юристами-науковцями і фахівцями Міністер -
ства економічного розвитку і торгівлі України та Державної служби
експортного контролю України, які займаються практичною діяльніс-
тю у сфері експортного контролю. 

В новій редакції науково-практичного коментаря враховані зміни,
внесені до законодавства України у сфері державного експортного
контролю у 2005–2014 роках, та поєднані науковий підхід і досвід
практичної роботи, що ґрунтуються на глибокому розумінні загаль-
них аспектів експортного контролю, які мають інтернаціональний
характер та походження.

Щоденні події, які висвітлюються засобами масової інформації,
переконливо доводять, що контроль за нерозповсюдженням зброї
масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичай-
них озброєнь та протидія тероризму є одним з важливих напрямів як
міжнародної діяльності, так і національної політики найбільш розви-
нутих держав світу.

Реалізація цієї політики на міжнародному рівні здійснюється зав-
дяки діяльності Організації Об’єднаних Націй та відповідних міжна-
родних організацій з експортного контролю.

Натомість на національних рівнях вона здійснюється завдяки
створенню національних систем державного експортного контролю у
державах, які дотримуються політики нерозповсюдження, контролю
над озброєннями та протидії тероризму.

Основною метою існування національних систем експортного кон-
тролю є забезпечення національної безпеки держав, які створюють
такі системи, виходячи з політики нерозповсюдження зброї масового
знищення та засобів її доставки, обмеження передач звичайних озбро-
єнь та протидії тероризму.

Разом з тим кожна з держав формує політику державного експор-
тного контролю, виходячи з пріоритетності національних інтересів
(політичних, економічних, військових) та відповідно до міжнародних

ПЕРЕДМОВА
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зобов’язань. Вона передбачає врахування поточних та перспективних
цілей розвитку цих держав та координації їх дій у міжнародному спів-
робітництві з метою забезпечення міжнародної безпеки.

Під впливом протиріч між цілями економічного розвитку, безпеки
і міжнародної координації відбувається еволюція як міжнародних ре -
жи мів експортного контролю, так і еволюція національних систем
експортного контролю держав-учасниць цих режимів.

Реалізацію цілей експортного контролю у державах забезпечують
ор гани виконавчої влади з питань державного експортного контролю,
які саме й реалізують політику держави у сфері експортного контролю.

Відносно України, то загальна структура національної системи
експортного контролю має такі характерні риси: Верховна Рада Ук раї -
ни визначає законодавчі основи державної політики України в галузі
державного експортного контролю, але загальне керівництво держав-
ною політикою України в галузі державного експортного контролю
відповідно до Конституції України здійснює Президент Ук раї ни. Крім
того, Рада національної безпеки і оборони України координує діяль-
ність та здійснює контроль за діями органів виконавчої влади в галузі
державного експортного контролю, а Кабінет Міністрів України за -
без печує здійснення державної політики в галузі державного експор-
тного контролю через Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України (далі – Мінекономрозвитку), яке є головним органом у сис-
темі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня та реалізацію державної політики у сфері державного експортного
контролю, та Державну службу експортного контролю України (далі
– Держ ек спортконтроль), яка є центральним органом виконавчої вла -
ди, що реалізує державну політику у сфері державного експортного
контролю і діяльність якої спрямовується та координується Кабі не -
том Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгів-
лі України.

Çàõîäè Îðãàí³çàö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ùîäî  
íåðîçïîâñþä æåí íÿ çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ òà 

îáìåæåííÿ ïåðåäà÷ çâè÷àéíèõ îçáðîºíü

З метою нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її
доставки, обмеження передач звичайних озброєнь та протидії теро-
ризму Організація Об’єднаних Націй (далі – ООН) здійснює відпо-
відну низку заходів. 

Одними з важливих заходів у цьому напряму є прийняття Радою
Безпеки ООН (далі – РБ ООН) відповідних рішень, які встановлю-
ють режим повного чи часткового міжнародного ембарго на експорт
визначених груп товарів до держав, що порушують загально визнані
норми міжнародного права. Такі рішення РБ ООН є санкціями цієї
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організації, що застосовуються до зазначених держав. Іноді фахівця-
ми органів експортного контролю такі держави визначаються як так
звані “проблемні”.

Такі санкції можуть мати характер рекомендацій або повних чи
часткових заборон (ембарго). Санкції можуть бути запропоновані як
ООН, так і іншими міжнародними організаціями, або можуть бути
частиною національної політики окремих держав (наприклад, санкції
США відносно Куби).

Санкції мають сферу застосування, яка може мати змінний харак-
тер. Санкції можуть мати характер повної заборони на торгівлю
(включаючи експорт, імпорт, фінансові операції, взаємодію, транспор-
тування тощо) або можуть мати частковий характер (наприклад,
лише санкції на торгівлю зброєю).

Санкції РБ ООН чітко визначають для держав-учасниць відповід-
ні правила взаємодії з конкретною “проблемною” державою чи гру-
пою держав. Такі санкції імплементуються в національне законодав-
ство держав-учасниць. 

В Україні зазначені санкції впроваджуються на національному
рівні шляхом прийняття відповідних постанов Кабінету Міністрів
України. Порядок підготовки таких постанов Кабінету Міністрів
України визначається Положенням про порядок забезпечення вико-
нання рішень Ради Безпеки ООН щодо встановлення (скасування)
ембарго на експорт товарів та Порядком вирішення питань, пов’яза-
них із встановленням (скасуванням) обмежень на експорт товарів,
міжнародні передачі яких підлягають державному експортному кон-
тролю, затвердженими Указом Президента України від 15 липня
1999 року № 861.

ООН виконує також дозвільні функції щодо окремих операцій з
експорту чи імпорту відносно “проблемних” держав. Такі дозволи
надаються спеціальними Комітетами ООН щодо виконання санкцій.
Ці Комітети також розглядають заяви на дозволи, які є винятками із
загальних заборон. Як правило, після схвалення Комітетом держави-
учасниці надають відповідні дозволи у порядку, передбаченому націо-
нальним законодавством. Комітети ООН щодо виконання санкцій
здійснюють також і функцію контрольних органів ООН щодо вико-
нання санкцій з боку держав-учасниць ООН. 

Відповідно до ініціативи держав-учасниць Європейського Союзу
(ЄС), висловленої у Люксембурзі у квітні 1991 року, Генеральна
Асамблея ООН у грудні 1991 року прийняла резолюцію з транспа-
рентності (прозорості) передач звичайних озброєнь та погодила від-
повідний реєстр цих озброєнь (документ Генеральної Асамблеї ООН
A/RES/46/36 L від 3 січня 1992 року).

Мета створення реєстру полягала у виявленні можливого деста-
білізуючого нарощування озброєнь. Резолюція про створення зазна-
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ченого реєстру визначила такі цілі, досягнення яких відбувалося
шляхом:

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

ву на права людини;
г) зменшення навантаження закупівель озброєнь на економіку

держав; 
д) скорочення військових витрат.
Резолюція закликала держав-учасниць ООН щорічно на добро-

вільних засадах надавати Генеральному секретареві ООН інформацію
про експорт та імпорт визначених категорій військової техніки, що
здійснювався державою-учасницею протягом календарного року.

До цих категорій віднесені:
• танки
• бойові літаки
• бойові вертольоти
• військові кораблі
• броньовані бойові машини
• артилерійські системи великого калібру
• ракети і ракетні системи.
Таким чином експорт чи імпорт зазначених категорій товарів будь-

якою державою-членом ООН потребує обов’язкового звітування до
відповідного реєстру ООН.

У квітні 2013 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолю-
цію A/67/L.58 від 1 квітня 2013 року, якою було рекомендовано для
підписання Договір про торгівлю озброєнням (документ Генеральної
Асамблеї ООН A/CONF.217/2013/L.3 від 27 березня 2013 року).

Об’єктом Договору про торгівлю озброєнням (далі – ДТО) є вста-
новлення загальних міжнародних стандартів щодо регулювання між-
народної торгівлі звичайними озброєннями, попередження та викорі-
нення незаконної торгівлі звичайними озброєннями.

ДТО застосовується до всіх видів звичайних озброєнь в рамках
семи категорій реєстру ООН щодо звичайних озброєнь, а також стрі-
лецької зброї та легких озброєнь (далі – СЗЛО). Окремі статті ДТО
присвячені боєприпасам/засобам ураження та частинам і компонен-
там, проте зазначені товари охоплені ДТО меншою мірою. 

До сфери застосування входять такі види діяльності: експорт,
імпорт, транзит, перевалка і брокерська діяльність.

ДТО зобов’язує держави-учасниці вести національний облік
надання ліцензій на експорт або фактичних експортних операцій,
імпортованих озброєнь і таких, які було дозволено провезти транзи-
том через територію держави-учасниці. Крім того, держави зобов’язу-
ються надавати визначену ДТО обмінну інформацію.
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ДТО відкритий для підписання з 3 червня 2013 року і підлягає
ратифікації. 

Для держави-учасниці ДТО набуває чинності через дев’яносто
днів після передачі на зберігання документа про ратифікацію. Станом
на 16 грудня 2014 року ДТО підписали 125 країн, з них 55 його рати-
фікували. Україна підписала ДТО 23 вересня 2014 року.

Îðãàí³çàö³ÿ ç áåçïåêè òà ñï³âðîá³òíèöòâà â ªâðîï³

Україна як європейська держава є членом Організації з безпеки та
співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ).

У рамках своєї діяльності ОБСЄ у 2000 році прийняла Документ
ОБСЄ щодо легкої та стрілецької зброї (далі – Документ)
(Organization for Security and Cooperation 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 виконати на національному рівні.
Документ також містить заходи щодо зміцнення довіри та підвищен-
ня прозорості (інформаційний обмін).

Документом передбачено здійснення обміну інформацією у таких
сферах:

а) національні системи маркування стрілецької зброї;
б) національні процедури контролю над виробництвом озброєнь;
в) національне законодавство та поточна практична діяльність,

процедури та документи;
г) контроль за посередницькою (брокерською) діяльністю у галузі

озброєнь;
д) способи та процедури ліквідації стрілецької зброї та легких

озброєнь (далі – СЗЛО).
З усіх перелічених вище питань Документом передбачені однора-

зові обміни даними, а у разі необхідності – можливість надання онов-
леної інформації.

Серед інших заходів Документ містить положення про те, що дер-
жави-члени ОБСЄ щорічно обмінюватимуться між собою інформаці-
єю про експорт та імпорт СЗЛО 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 можливості надання
дозволів на експорт СЗЛО, а саме:

а) дотримання прав людини та основних свобод у країні-отриму-
вача;
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б) внутрішню та регіональну ситуації в країні-отримувача та
навколо неї з точки зору наявності напруженості або збройних кон-
фліктів;

в) практику дотримання країною-отримувачем міжнародно-право-
вих та інших зобов’язань, що, зокрема, стосуються незастосування
сили, а також нерозповсюдження або інших питань контролю над
озброєннями та роззброєння, а також практику дотримання норм між -
народного права, що регулюють поведінку в ході збройного конфлікту;

г) характер та вартість зброї, що передається, з урахуванням стану
країни-отримувача, включаючи її законні потреби в галузі безпеки та
оборони, а також необхідності найменшого відвертання людських та
економічних ресурсів на цілі озброєння;

д) потреби країни-отримувача щодо забезпечення її здатності
здійснювати своє право на індивідуальну або колективну самооборо-
ну у відповідності до статті 51 Статуту ООН;

є) питання про те, чи буде передача зброї сприяти адекватній та
пропорційній реакції країни-отримувача на загрози у військовій галу-
зі та галузі безпеки, які постають перед цією країною;

ж) законні потреби внутрішньої безпеки країни-отримувача;
з) потреби країни-отримувача щодо забезпечення її здатності

брати участь у діяльності з підтримки миру або інших заходах у від-
повідності до рішень ООН або ОБСЄ.

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

а) бути використані для порушення або ущемлення прав людини
та основних свобод;

б) загрожувати національній безпеці інших держав;
в) бути перенацілена на території, за зовнішні відносини яких несе

міжнародно визнану відповідальність інша держава;
г) суперечити її міжнародним зобов’язанням, зокрема щодо сан-

кцій, прийнятих РБ ООН, рішенням ОБСЄ, угодам про нерозповсюд -
ження, про стрілецьку зброю або іншим угодам щодо контролю над
озброєннями та роззброєнням;

д) вести до затягування або загострення будь-якого збройного кон-
флікту, беручи до уваги законні потреби самооборони, або ставити під
загрозу дотримання норм міжнародного права, які регулюють пове-
дінку в ході збройного конфлікту;

є) створити загрозу миру, призвести до надмірного та дестабілі-
зуючого накопичення стрілецької зброї або іншим чином сприяти
регіональній нестабільності;

ж) бути перепроданою (або іншим чином використаною не за при-
значенням) в країні-отримувача, або реекспортованою з метою, що
суперечить цілям Документа;



13

з) бути використаною з репресивною метою;
и) сприяти організованій злочинності;
і) використовуватися для інших цілей, крім задоволення законних

потреб оборони та безпеки країни-отримувача.

Îðãàí³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ ðåæèì³â åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ

Головною метою експортного контролю сьогодні є нерозповсюд-
ження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження пере-
дач звичайних озброєнь та протидія тероризму шляхом встановлення
належного державного контролю за здійсненням міжнародних пере-
дач товарів військового призначення та пов’язаних з ними товарів
подвійного використання. 

Для досягнення головної мети експортного контролю більшістю
провідних держав світу узгоджені керівні принципи контролю за між-
народними передачами товарів військового призначення (звичайні
озброєння) та пов’язаних з ними товарів подвійного використання, а
також товарів подвійного використання, які можуть бути використа-
ні для створення зброї масового знищення та засобів її доставки.

Міжнародними організаціями, які формують керівні принципи
контролю за міжнародними передачами товарів військового призна-
чення (звичайні озброєння) та пов’язаних з ними товарів подвійного
використання, а також за нерозповсюдженням товарів, які можуть
бути використані для створення зброї масового знищення (ядерної,
хімічної, біологічної) та ракетних засобів доставки такої зброї, є такі
організації, як міжнародні режими експортного контролю: Вас сена ар -
ська домовленість, Група ядерних постачальників, Режим контролю
за ракетними технологіями та Австралійська група.

Схема взаємозв’язку міжнародних режимів експортного контролю
наведена на мал. 1.
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Âàññåíààðñüêà äîìîâëåí³ñòü

Вассенаарська домовленість є неформальною міжнародною орга-
нізацією для контролю звичайних озброєнь (товарів військового при-
значення, далі – ТВП) та пов’язаних з ними товарів подвійного вико-
ристання (далі – ТПВ). 

Про створення Вассенаарської домовленості (далі – ВД) офіційно
було проголошено 19 грудня 1995 року після проведення відповідно-
го засідання на найвищому рівні, в якому взяли участь 28 держав. Це
був перший багатосторонній режим, якій охоплював як звичайні види
озброєнь, так і пов’язані з ними “чутливі” товари подвійного викорис-
тання.

Про створення нового режиму офіційно було проголошено у дек -
ла рації в Гаазі.

Ìàë. 1. Ñõåìà âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æíàðîäíèõ ðåæèì³â åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ

Ì³æíàðîäí³ ðåæèìè åêñïîðòíîãî
êîíòðîëþ

Çâè÷àéí³ îçáðîºííÿ òà òîâàðè
ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ

äëÿ ¿õ âèðîáíèöòâà
(Âàññåíààðñüêà äîìîâëåí³ñòü)

Òîâàðè ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ,
ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ 
ó ñòâîðåíí³ çáðî¿ ìàñîâîãî 

çíèùåííÿ òà çàñîá³â ¿¿ äîñòàâêè

Òîâàðè â³éñüêîâîãî 
ïðèçíà÷åííÿ

Çâè÷àéí³ îçáðîºííÿ, 
áîºïðèïàñè, âèáóõîâ³ ðå÷îâèíè,

â³éñüêîâà òåõí³êà, 
à òàêîæ ïîñëóãè ³ òåõíîëîã³¿, 

ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè 

Òîâàðè ïîäâ³éíîãî 
âèêîðèñòàííÿ, ùî ìîæóòü áóòè

âèêîðèñòàí³ äëÿ ñòâîðåííÿ 
çâè÷àéíèõ âèä³â îçáðîºíü, 

â³éñüêîâî¿ ÷è ñïåö³àëüíî¿ òåõí³êè

Îêðåì³ âèäè ìàòåð³àë³â, 
îáëàäíàííÿ, ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ³ òåõíîëîã³é, 

ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó ñòâî-
ðåíí³ çâè÷àéíèõ îçáðîºíü, áîºïðè-
ïàñ³â, âèáóõîâèõ ðå÷îâèí òà â³é-

ñüêîâî¿ òåõí³êè

Ãðóïà ÿäåðíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â 
òà Êîì³òåò Öàíãåðà

Îêðåì³ âèäè ìàòåð³àë³â, îáëàäíàííÿ,
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ òåõíîëîã³é,

ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó 
ñòâîðåíí³ ÿäåðíî¿ çáðî¿ ÷è ÿäåðíèõ

âèáóõîâèõ ïðèñòðî¿â

Àâñòðàë³éñüêà Ãðóïà

Îêðåì³ âèäè õ³ì³êàò³â, çáóäíèê³â 
çàõâîðþâàíü, ìàòåð³àë³â, îáëàäíàííÿ, 

ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ òåõíîëîã³é, 
ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó 

ñòâîðåíí³ õ³ì³÷íî¿ ÷è á³îëîã³÷íî¿ çáðî¿

Ðåæèì  êîíòðîëþ çà ðàêåòíèìè  
òåõíîëîã³ÿìè

Îêðåì³ âèäè ìàòåð³àë³â, îáëàäíàííÿ, 
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ òåõíîëîã³é, 

ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó ñòâîðåíí³ 
çàñîá³â äîñòàâêè çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ
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Протягом 2–3 квітня 1996 року до режиму приєдналися Арген ти -
на, 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 режим,
за снований 33 державами, що досягли консенсусу щодо Початкових
елементів ВД (основного документа ВД) та прийняли рішення про
введення з 1 листопада 1996 року на національних рівнях Кон троль -
них списків та процедури інформаційного обміну. 

У заяві для преси було підкреслено, що ця домовленість не буде
спрямована проти будь-якої держави або групи держав та не пере-
шкоджатиме чесним цивільним трансакціям, а також те, що вона не
буде втручатися у право держав придбавати законні засоби, призначе-
ні для самооборони згідно зі статтею 51 Статуту Організації Об’єд -
наних Націй, а рішення стосовно передачі або відмови у передачі
будь-якого предмету становитиме відповідальність кожної держави-
учасниці. 

Метою ВД стало сприяння регіональній безпеці та стабільності,
сприяння прозорості передач звичайних озброєнь та пов’язаних з
ними товарів подвійного використання, прийняття державами-учас-
ницями відповідних зобов’язань щодо процедур здійснення передач
таких товарів. Ця організація сприяє підвищенню рівня співробітниц-
тва між державами-учасницями з метою відвертання придбання
озброєнь та чутливих товарів подвійного використання для цілей вій-
ськового кінцевого використання тоді, коли ситуація в регіоні або
поведінка держави-отримувача цих предметів є або стає причиною
серйозного занепокоєння держав-учасниць ВД.

Держави-учасниці ВД ухвалили документ, що визначає правила
експорту стрілецької зброї та легких озброєнь. Ці правила поєднують
елементи прийнятої ООН у 2001 році Програми дії із запобігання,
протидії та викорінення незаконної торгівлі стрілецькою зброєю і лег-
кими озброєннями, а також документа ОБСЄ 2001 року про стрілець-
ку зброю і легкі озброєння.

Визнаючи загрози, які становлять несанкціоноване розповсюд-
ження та використання переносних зенітно-ракетних комплексів
(ПЗРК), особливо для цивільної авіації, операцій з підтримання миру,
врегулювання криз та антитерористичних операцій, держави-учасни-
ці ВД, починаючи з 2000 року, застосовують суворий національний
контроль за експортом ПЗРК.

Основою такого контролю є прийняті Пленумом ВД у 2000 році та
доопрацьовані і затверджені Пленумом ВД у 2003 році “Елементи екс-
портного контролю за переносними зенітно-ракетними комплексами
(ПЗРК)”.

Ці елементи охоплюють ракетні комплекси класу “поверхня-повіт-
ря”, спеціально сконструйовані для перенесення та використання од -
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нією особою, та інші ракетні комплекси класу “поверхня-повітря”,
спеціально сконструйовані для обслуговування та використання кіль-
кома особами, які діють як окремий розрахунок; крім цього ці ком-
плекси можуть переноситися лише кількома особами.

Засоби національного експортного контролю застосовуються кож-
ною з держав-учасниць ВД до міжнародних передач або передач тре-
тій стороні ПЗРК, включаючи повні комплекси, складові частини,
запасні частини, моделі, тренажери та симулятори для будь-яких
цілей, у будь-який спосіб, включаючи їх ліцензований експорт, про-
даж, безкоштовну передачу, тимчасове користування, оренду, співви-
робництво або домовленість про ліцензійне виробництво (надалі –
експорт). Обсяг експортного та іншого пов’язаного з цим контролю
включає дослідницьку діяльність, конструювання, розробку, інженер-
не забезпечення, виготовлення, виробництво, складання, випробуван-
ня, ремонт, технічне обслуговування, проведення регламентних робіт,
модифікацію, удосконалення, модернізацію, експлуатацію, викорис-
тання, заміну або дооснащення, демілітаризацію та ліквідацію ПЗРК,
технічні дані, програмне забезпечення, технічну допомогу, демонстра-
цію та навчання, пов’язані з цими функціями, а також безпечне транс-
портування та зберігання. Цей обсяг відповідно до законодавств дер-
жав-учасниць ВД може також стосуватися інвестування, маркетингу,
реклами та іншої пов’язаної з ПЗРК діяльності.

ВД стала доповненням до вже існуючих міжнародних режимів
контролю за нерозповсюдженням зброї масового знищення (далі –
ЗМЗ).

Контроль за міжнародними передачами звичайних озброєнь та
товарів подвійного використання в рамках ВД здійснюється у відпо-
відності до прийнятих під час засновницького пленарного засідання у
липні 1996 року керівних принципів (Початкових положень) та уз -
годжених переліків відповідних товарів.

Держави, що приєдналися до ВД, погодилися здійснювати на
добровільній та конфіденційній основі обмін чутливою інформацією
про експорт та імпорт товарів, здійснювати консультації щодо передач
ТВП та окремих категорій ТПВ, а також сприяти встановленню взає-
мопорозуміння при можливих ризиках таких передач.

У рамках ВД Україна як член згаданого режиму експортного кон-
тролю має повідомляти секретаріат ВД про здійснені передачі звітних
категорій товарів військового призначення (за аналогією із звітними
категоріями РБ ООН) та відмови у наданні дозволів на експорт това-
рів подвійного використання (застосовується у разі експорту до дер-
жав, які не беруть участі у ВД), а також надані дозволи щодо експор-
ту “чутливих” та “дуже чутливих” товарів до цих держав. 

Процедури ліцензування міжнародних передач товарів здійсню-
ються на основі національних законодавств сторін.
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Основою ВД є відповідні контрольні списки товарів військового
призначення та товарів подвійного використання. 

Станом на грудень 2014 року участь у міжнародному режимі екс-
портного контролю Вассенаарська домовленість бере 41 держава, 
а саме: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Велико бри -
та нія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія,
Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова
Зеландія, Норвегія, Південна Африка, Польща, Португалія, Рес пуб -
ліка Корея (Південна), Російська Федерація, Румунія, Словаччина,
Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Україна,
Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія. 

Структура режиму Вассенаарська домовленість та основні катего-
рії товарів, що контролюються цим режимом, наведені на мал. 2.

Обмін інформацією щодо “чутливих” та “дуже чутливих” товарів
подвійного використання режиму ВД здійснюється на підставі взаєм-
ноузгоджених переліків до списків товарів подвійного використання. 

Обмін інформацією щодо звичайних озброєнь у рамках ВД здійс-
нюється на підставі відповідних звітних категорій Регістра звичайних
озброєнь ООН. Обмін інформацією щодо цих категорій здійснюється

Ìàë. 2.  Ñòðóêòóðà ðåæèìó Âàññåíààðñüêà äîìîâëåí³ñòü òà îñíîâí³  
êàòåãîð³¿ òîâàð³â, ùî êîíòðîëþþòüñÿ öèì ðåæèìîì 

Âàññåíààðñüêà  äîìîâëåí³ñòü

Òîâàðè â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ

Çâè÷àéí³ îçáðîºííÿ, áîºïðèïàñè, 
âèáóõîâ³ ðå÷îâèí³, â³éñüêîâà òåõí³êà, 

à òàêîæ ïîñëóãè ³ òåõíîëîã³¿, 
ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè

Òîâàðè ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, 
ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ 
ñòâîðåííÿ çâè÷àéíèõ îçáðîºíü

Îêðåì³ âèäè ìàòåð³àë³â, îáëàäíàííÿ,
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ òåõíîëîã³é,

ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó ñòâîðåíí³
çâè÷àéíèõ îçáðîºíü, áîºïðèïàñ³â, âèáó-

õîâèõ ðå÷îâèí òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè

Ñïèñîê ì³ñòèòü 22 êàòåãîð³¿ 
îçáðîºíü òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè

(áëèçüêî 250 ïîçèö³é)

Ñ³ì êàòåãîð³é òîâàð³â, ï³äçâ³òíèõ ÎÎÍ

• áîéîâ³ òàíêè
• áîéîâ³ áðîíåìàøèíè
• àðòèëåð³ÿ âåëèêîãî  êàë³áðó
• áîéîâ³ ë³òàêè
• áîéîâ³ âåðòîëüîòè
• áîéîâ³ êîðàáë³

ðàêåòè, ðàêåòí³ ñèñòåìè ³ 
• áåçï³ëîòí³ ë³òàëüí³ àïàðàòè

Ñïèñîê ì³ñòèòü äåâ’ÿòü êàòåãîð³é 
òîâàð³â   

(áëèçüêî 3200 ïîçèö³é)

• ñïåö³àëüí³ ìàòåð³àëè
• îáëàäíàííÿ äëÿ îáðîáêè 

ìàòåð³àë³â
• åëåêòðîí³êà
• êîìï’þòåðè
• çàñîáè çâ’ÿçêó òà 

çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
• äàò÷èêè ³ ëàçåðè
• íàâ³ãàö³éí³ ñèñòåìè òà 

àâ³àö³éíà ðàä³îåëåêòðîí³êà
• ìîðñüê³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè
• àâ³àö³éí³ òà ðàêåòíî-êîñì³÷í³

ðóø³éí³ ñèñòåìè
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державами-учасницями обов’язково, а щодо інших категорій – добро-
вільно у відповідності до законодавства кожної держави-учасниці. 

Прийнятий на національному рівні відповідно до норм статті 8
цього Закону Порядок здійснення державного контролю за міжнарод-
ними передачами товарів військового призначення, який містить від-
повідні вимоги до міжнародних передач цих товарів, а також списки
таких товарів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 20.11.03 № 1807, а Порядок здійснення державного контролю за
міжнародними 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 списки таких товарів, затвер-
джено постановою Кабінету Міністрів від 28.01.04 № 86. 

Зазначені документи відповідають керівним принципам та спискам,
рекомендованим у рамках міжнародного режиму експортного контролю
Вассенаарська домовленість і постійно поновлюються відповідно до
рішень, прийнятих у рамках діяльності України у цій організації. 

Äîãîâ³ð ïðî íåðîçïîâñþäæåííÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿, 
Êîì³òåò Öàíãåðà òà Ãðóïà ÿäåðíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â

Відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 
(далі – ДНЯЗ), який набув чинності у 1968 році, офіційними ядерни-
ми державами, тобто державами, що офіційно володіють ядерною
зброєю, визначені США, Великобританія, Франція, СРСР та Китай.
Цей договір затвердив принцип непередачі ядерної зброї іншим дер-
жавам, а також протидії його виробництву чи придбанню. 

Інші держави, що підписали цей договір, мають статус “неядерних”,
під яким розуміється зобов’язання не придбавати і не виробляти ядерної
зброї та встановити контроль Міжнародного агентства з атомної енергії
(далі – МАГАТЕ) стосовно всієї мирної ядерної діяльності.

На цей час учасниками ДНЯЗ є майже всі суверенні держави світу.
Не є учасниками ДНЯЗ Ізраїль, Індія, Пакистан та Північна Корея. Три
держави – Індія, Пакистан та Ізраїль відмовились підписувати ДНЯЗ,
а Північна Корея ратифікувала ДНЯЗ, але після конфлікту з МАГАТЕ
відкликала свій підпис. Іран підписав ДНЯЗ, але з 2004 року знахо-
диться під підозрою у порушенні договору та розробці ядерної зброї.
Україна приєдналася до ДНЯЗ у 1994 році. Дія ДНЯЗ, спочатку вста-
новлена на 25 років, у квітні 1995 року була продовжена на безстро-
ковий період державами-учасницями цього договору.

З метою виконання окремих положень ДНЯЗ деякі держави-учас-
ниці, що мають однакові погляди, створили неформальні групи для
спільних дій щодо протидії розвитку ядерних програм в окремих краї-
нах і об’єдналися у дві організації: Комітет Цангера (далі – КЦ) та
Група ядерних постачальників (далі – ГЯП).
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КЦ був створений у 1974 році після чотирьох років дискусій між
групою держав з приводу трактування їх зобов’язань, визначених у
статті 3.2 ДНЯЗ. 

КЦ є неофіційною структурою і діє поза рамками ДНЯЗ. 
Україна є членом Комітету Цангера та бере участь у його роботі з

1996 року. Відповідно до статті 3.2 ДНЯЗ кожна сторона “зобов’язу-
ється не постачати: (а) вихідний чи спеціальний матеріал, що розщеп-
люється, або устаткування чи матеріал, спеціально призначені чи під-
готовлені для обробки, використання або виробництва спеціального
матеріалу, що розщеплюється, будь-якій неядерній державі для вико-
ристання у мирних цілях”, до того часу, поки зазначені вихідні чи спе-
ціальні матеріали, що розщеплюються, не матимуть гарантії безпеки
використання. ДНЯЗ безпосередньо не стосується контролю над
ядерними технологіями, тому КЦ взяв на себе зобов’язання визначи-
ти, що мається на увазі під «устаткуванням чи матеріалом, спеціально
призначеним чи підготовленим для обробки, використання, або
виробництва спеціального матеріалу, що розщеплюється «. Комітет
Цангера узгодив “вихідний перелік” (Trigger list), який держави-учас-
ниці застосовують через національні системи експортного контролю.
Завдяки таким спільним діям було створено список товарів і техноло-
гій, чутливих до розповсюдження ядерної зброї та досягнуто домов-
леності щодо контролю міжнародних передач таких товарів, виходячи
із взаємно узгоджених керівних принципів. 

ГЯП було створено у 1978 році як неформальне об’єднання дер-
жав-постачальників ядерних матеріалів (Великобританія, Канада,
СРСР, США, Федеративна Республіка Німеччини, 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 опубліко-
вані у документі МАГАТЕ INFCIRC/254. Керівні принципи ГЯП та
технічний список до них охоплюють промислові товари, що можуть
бути використані для створення ядерної зброї. Такі керівні принципи
та додаток до них уперше були схвалені в 1992 році, що стало значним
внеском у міжнародну систему експортного контролю.

Прийнятий на національному рівні відповідно до норм статті 8
цього Закону Порядок здійснення державного контролю за міжнарод-
ними передачами товарів подвійного використання, який містить від-
повідні вимоги відносно міжнародних передач товарів, що можуть бути
використані у створенні ядерної зброї, а також списки таких товарів,
затверджені постановою Кабінету Міністрів від 28.01.04 № 86.

Станом на грудень 2014 року участь у міжнародному режимі екс-
портного контролю Група ядерних постачальників беруть 48 держав, а
саме: Австралія, Австрія, Аргентина, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Бра -
зилія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія,
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Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Кіпр, Китай, Латвія, Литва, Люк -
сем бург, Мальта, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія,
Норвегія, Південно-Африканська Республіка, Польща, Португалія,
Республіка Корея (Південна), Російська Федерація, Румунія, Сербія,
Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угор -
щи на, Україна, Хорватія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія,
Шве ція, Японія. 

Структура контрольного списку режиму Група ядерних постачаль-
ників наведена на мал. 3.

Ìàë. 3. Ñòðóêòóðà êîíòðîëüíîãî ñïèñêó ðåæèìó Ãðóïà ÿäåðíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â

Ãðóïà ÿäåðíèõ ïîñòà÷àëüíèê³â

Îêðåì³ âèäè ìàòåð³àë³â, îáëàäíàííÿ, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³
òåõíîëîã³é, ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó ñòâîðåíí³ ÿäåðíî¿

çáðî¿ ÷è ÿäåðíèõ âèáóõîâèõ ïðèñòðî¿â 

Ñïèñîê ì³ñòèòü òîâàðè ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, ùî ìîæóòü áóòè 
âèêîðèñòàí³ ó ñòâîðåíí³ ÿäåðíî¿ çáðî¿, òà ìàº äâ³ ÷àñòèí³ 

(áëèçüêî 600 ïîçèö³é)

×àñòèíà ²
Ìàòåð³àëè, ÿäåðí³ ðåàêòîðè, óñòàíîâêè

òà ñïåö³àëüí³ íåÿäåðí³ ìàòåð³àëè

Ðîçä³ë À “Ìàòåð³àëè”:
– âèõ³äíèé òà ñïåö³àëüíèé ìàòåð³àë,

ùî ðîçùåïëþºòüñÿ
– ³íø³ ìàòåð³àëè, ùî ðîçùåïëþþòüñÿ

Ðîçä³ë Â “ßäåðí³ ðåàêòîðè, óñòàíîâêè òà
ñïåö³àëüí³ íåÿäåðí³ ìàòåð³àëè”:
• ÿäåðí³ ðåàêòîðè ³ ñïåö³àëüíî 

ïðèçíà ÷åí³ àáî ï³äãîòîâëåí³ 
îáëàäíàííÿ òà êîìïîíåíòè äî íèõ

• íåÿäåðí³ ìàòåð³àëè äëÿ ðåàêòîð³â
• óñòàíîâêè äëÿ ïåðåðîáêè îïðîì³íåíèõ

ïàëèâíèõ åëåìåíò³â òà ñïåö³àëüíî 
ïðèçíà÷åíå àáî ï³äãîòîâëåíå äëÿ öüîãî 
îáëàäíàííÿ

• óñòàíîâêè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ïàëèâíèõ
åëåìåíò³â ÿäåðíèõ ðåàêòîð³â òà 
îáëàäíàííÿ äëÿ öüîãî

• óñòàíîâêè äëÿ ðîçä³ëåííÿ ³çîòîï³â 
ïðèðîäíîãî óðàíó, çá³äíåíîãî óðàíó àáî
ñïåö³àëüíîãî ìàòåð³àëó, ùî ðîç÷³ïëþºòüñÿ
òà îáëàäíàííÿ äëÿ öüîãî

• óñòàíîâêè äëÿ âèðîáíèöòâà àáî 
êîíöåíòðóâàííÿ âàæêî¿ âîäè, äåéòåð³þ ³
äåéòåð³ºâèõ ñïîëóê òà îáëàäíàííÿ äëÿ
öüîãî

• óñòàíîâêè äëÿ êîíâåðñ³¿ óðàíó òà 
ïëóòîí³þ ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ó
âèðîáíèöòâ³ ïàëèâíèõ åëåìåíò³â òà ó 
ïðîöåñàõ  ðîçä³ëåííÿ ³çîòîï³â óðàíó, 
òà ñïåö³àëüíî  ïðèçíà÷åíå àáî 
ï³äãîòîâëåíå äëÿ öüîãî îáëàäíàííÿ

×àñòèíà  ²²
Òîâàðè ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ

Ðîçä³ë 1 “Ïðîìèñëîâå îáëàäíàííÿ”
Ðîçä³ë 2 “Ìàòåð³àëè”
Ðîçä³ë 3 “Îáëàäíàííÿ òà êîìïîíåíòè äëÿ

ðîçä³ëåííÿ ³çîòîï³â óðàíó
(³íø³, í³æ ò³, ùî âêëþ÷åí³ äî
÷àñòèíè ² ñïèñêó)”

Ðîçä³ë 4 “Îáëàäíàííÿ, ïîâ'ÿçàíå ç 
óñòàíîâêàìè äëÿ âèðîáíèöòâà
âàæêî¿ âîäè íèìè (³íø³, í³æ ò³,
ùî âêëþ÷åí³ äî ÷àñòèíè ² 
ñïèñêó)”

Ðîçä³ë 5 “Âèïðîáóâàëüíå òà âèì³ðþâàëüíå
îáëàäíàííÿ äëÿ ðîçðîáêè 
ÿäåðíèõ âèáóõîâèõ ïðèñòðî¿â”

Ðîçä³ë 6 “Êîìïîíåíòè äëÿ ÿäåðíèõ 
âèáóõîâèõ ïðèñòðî¿â”

Çàçíà÷åí³ ðîçä³ëè ì³ñòÿòü òàê³ ãðóïè 
òîâàð³â:

À – îáëàäíàííÿ, ïðèñòðî¿ òà 
êîìïëåêòóâàëüí³ âèðîáè 
(ó ðîçä³ëàõ 1-3)

– îáëàäíàííÿ, çá³ðêè òà êîìïîíåíòè 
(ó ðîçä³ëàõ 4-6)

Â – îáëàäíàííÿ äëÿ âèïðîáóâàííÿ òà 
âèðîáíèöòâà  

Ñ – ìàòåð³àëè
D – ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ
Å – òåõíîëîã³ÿ, ïîñëóãè òà ðîáîòè
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Ðåæèì êîíòðîëþ çà ðàêåòíèìè òåõíîëîã³ÿìè

Режим контролю за ракетними технологіями (далі – РКРТ) був
заснований сьома державами (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Япо -
нія, Великобританія та США) у 1987 році як неформальний режим шля-
хом двостороннього обміну дипломатичними нотами між партнерами.

Метою створення цього режиму було обмеження розповсюдження
балістичних ракет, що можуть нести ядерні боєголовки та безпілотних
систем доставки зброї масового знищення. 

Цей режим було створено як додатковий захід до механізмів,
передбачених ДНЯЗ.

На нараді у 1992 році учасники погодилися поширити 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 процедури державно-
го експортного контролю, передбачені керівними принципами діяль-
ності режиму, а також відповідні списки товарів, але фактично набула
членства у цій організації тільки в 1998 році.

РКРТ користується взаємно узгодженим державами-учасницями
списком матеріалів, обладнання та технологій подвійного викорис-
тання, що можуть бути використані для створення ракет.

Стосовно закінчених ракетних систем та потужностей для їх
виробництва (І категорія списку) встановлено принцип “відмова як
правило”. Передачі окремих систем таких ракет та обладнання для їх
виробництва можуть бути здійснені тільки після відповідних кон-
сультацій партнерів.

З метою забезпечення діяльності режиму його учасники проводять
регулярні консультації. 

Список РКРТ охоплює закінчені ракетні системи та безпілотні
літальні апарати, які можуть доставляти корисне навантаження понад
500 кг на відстань більш ніж 300 км, а також виробничі потужності
для таких систем.

Крім того, Список охоплює деякі інші чутливі матеріали, облад-
нання та технології, що можуть бути використані для виробництва
ракет з дальністю дії понад 300 км.

Структура контрольного списку Режиму контролю за ракетними
технологіями наведена на мал.4.

Станом на грудень 2014 року участь у міжнародному Режимі кон-
тролю за ракетними технологіями беруть 34 держави, а саме: Ав стра лія,
Австрія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Великобританія,
Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург,
Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Південно-Афри кан -
ська Республіка, Польща, Португалія, Республіка Корея (Пів ден на), Ро -



сійська Федерація, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угор щина,
Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, Япо нія. 

Прийнятий на національному рівні відповідно до норм статті 8 цього
Закону Порядок здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів подвійного використання, який містить відповідні
вимоги стосовно міжнародних передач товарів, що можуть бути вико-
ристані у створенні ракетної зброї, а також Списки таких товарів, затвер-
джено постановою Кабінету Міністрів від 28 січня 2004 року № 86.
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Ìàë. 4. Ñòðóêòóðà êîíòðîëüíîãî Ñïèñêó Ðåæèìó êîíòðîëþ 
çà ðàêåòíèìè  òåõíîëîã³ÿìè 

Ðåæèì êîíòðîëþ çà ðàêåòíèìè òåõíîëîã³ÿìè

Îêðåì³ âèäè ìàòåð³àë³â, îáëàäíàííÿ, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³
òåõíîëîã³é, ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó ñòâîðåíí³ çàñîá³â

äîñòàâêè çáðî¿ ìàñîâîãî çíèùåííÿ

Ñïèñîê ì³ñòèòü òîâàðè ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ, ùî ìîæóòü áóòè 
âèêîðèñòàí³ ó ñòâîðåíí³ ðàêåòíî¿ çáðî¿, òà ìàº äâ³ êàòåãîð³¿  

(áëèçüêî 250 ïîçèö³é)

Êàòåãîð³ÿ ²

• Çàê³í÷åí³ çàñîáè äîñòàâêè:
çàê³í÷åí³ ðàêåòí³ ñèñòåìè (âêëþ÷àþ÷è
áàë³ñòè÷í³ ðàêåòè, êîñì³÷í³ ðàêåòè-íîñ³¿
òà ìåòåîðîëîã³÷í³ ðàêåòè), òà çàê³í÷åí³
ñèñòåìè àòìîñôåðíèõ áåçï³ëîòíèõ
ë³òàëüíèõ àïàðàò³â (âêëþ÷àþ÷è êðèëàò³
ðàêåòè, ðàä³îêåðîâàí³ ë³òàêè-ì³øåí³ òà
ðàä³îêåðîâàí³ ðîçâ³äóâàëüí³ ë³òàêè), 
ùî ìàþòü ìîæëèâ³ñòü äîñòàâëÿòè íå
ìåíø ÿê 500 êã êîðèñíîãî íàâàíòàæåí-
íÿ íà â³äñòàíü íå ìåíø í³æ 300 êì;

• Çàê³í÷åí³ ï³äñèñòåìè, ïðèäàòí³ äëÿ 
âèêîðèñòàííÿ â çàê³í÷åíèõ çàñîáàõ 
äîñòàâêè:
îêðåì³ ñòóïåí³ ðàêåò;
àïàðàòè, ùî ïîâåðòàþòüñÿ;
òâåðäîïàëèâí³  ã³áðèäí³ àáî 
ð³äèííîïàëèâí³ ðàêåòí³ äâèãóíè;
ñèñòåìè íàâåäåííÿ òà ï³äñèñòåìè 
êåðóâàííÿ âåêòîðîì òÿãè; 
ìåõàí³çìè çàïîá³ãàííÿ, âçâåäåííÿ òà
ï³äðèâó áîºçàðÿäó àáî áîºãîëîâîê

Êàòåãîð³ÿ ²²

• Íå çàçíà÷åí³ ó êàòåãîð³¿ ² çàê³í÷åí³
ðàêåòí³ ñèñòåìè (âêëþ÷àþ÷è áàë³ñòè÷í³
ðàêåòè, êîñì³÷í³ ðàêåòè-íîñ³¿ òà 
ìåòåîðîëîã³÷í³ ðàêåòè) òà çàê³í÷åí³
ñèñòåìè àòìîñôåðíèõ áåçï³ëîòíèõ
ë³òàëüíèõ àïàðàò³â (âêëþ÷àþ÷è êðèëàò³
ðàêåòè, ðàä³îêåðîâàí³ ë³òàêè-ì³øåí³ òà
ðàä³îêåðîâàí³ ðîçâ³äóâàëüí³ ë³òàêè), ùî
ìàþòü ìàêñèìàëüíó äàëüí³ñòü 300 êì
àáî á³ëüøå;

• Òóðáîðåàêòèâí³ ³ òóðáîâåíòèëÿòîðí³
äâèãóíè, ïðÿìîòî÷í³ ïîâ³òðÿíî-ðåàêòèâí³
äâèãóíè

• Ðàêåòíå ïàëèâî òà éîãî õ³ì³÷í³ ñêëàäîâ³
êîìïîíåíòè

• Îáëàäíàííÿ äëÿ âèïðîáóâàííÿ ³ 
âèðîáíèöòâà

• Àãðåãàòè ³ êîìïîíåíòè
• Êîíñòðóêö³éí³ ìàòåð³àëè
• Îáëàäíàííÿ êåðóâàííÿ ïîëüîòîì
• Âèì³ðþâàëüíå, íàâ³ãàö³éíå, ïåëåíãàòîðíå

òà ðàä³îåëåêòðîííå îáëàäíàííÿ
• Îáëàäíàííÿ çàáåçïå÷åííÿ çàïóñêó
• Êîìï’þòåðè, àíàëîãî-öèôðîâ³ 

ïåðåòâîðþâà÷³
• Îáëàäíàííÿ ìîäåëþâàííÿ òà ³ì³òàö³¿
• Òåõíîëîã³¿ “ÑÒÅËÑ”
• Ñèñòåìè çàõèñòó â³ä ôàêòîð³â ÿäåðíîãî

âèáóõó
• Îêðåì³ ñòóïåí³ ðàêåò
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У листопаді 2002 року у місті Гаага (Нідерланди) держави, що
занепокоєні розповсюдженням зброї масового знищення та засобів її
доставки, у тому числі й Україна, підписали “Міжнародний кодекс по -
ве дінки проти розповсюдження балістичних ракет”. Цей Кодекс спри-
яє посиленню існуючих міжнародних домовленостей з підтримання
міжнародної та національної безпеки, з роззброєння та нерозповсюд-
ження, а також механізмів їх реалізації.

Підписуючи Кодекс, держави-учасниці, перш за все, визнали зу -
мов лену комплексом причин необхідність попередження та стриму-
вання розповсюдження балістичних ракетних систем, здатних нести
зброю масового ураження, а також необхідність продовження відпо-
відної діяльності у цій сфері на міжнародній арені.

Відповідно до Кодексу держави-учасниці мають намір, серед іншо-
го, вжити таких головних заходів:

– на глобальному та регіональному рівнях докласти багатосторон-
ніх, двосторонніх і національних зусиль з попередження та стриму-
вання розповсюдження балістичних ракет, здатних нести зброю масо-
вого ураження;

– запровадити максимально можливі обмеження на розвиток,
випробування та розгортання балістичних ракет, здатних нести зброю
масового ураження, включаючи, де це можливо, скорочення націо-
нальних запасів таких ракет в інтересах глобального та регіонального
миру і безпеки;

– усвідомлюючи можливість використання програм ракет-носіїв
космічних апаратів для прикриття програм балістичних ракет, вияв-
ляти належну пильність у розгляді питань сприяння мирним ракет-
ним програмам у будь-якій іншій країні з метою унеможливлення під-
тримки розвитку систем доставки зброї масового ураження;

– не сприяти, не надавати підтримку або допомогу програмам ба -
ліс тичних ракет у країнах, що могли б розвивати або купувати зброю
масового ураження в порушення норм міжнародних договорів з роз-
зброєння та нерозповсюдження, або зобов’язань, прийнятих цими
краї нами в рамках зазначених договорів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 ро -
ку № 185-р «Про заходи щодо дотримання Україною положень Гаазь -
кого кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет»
визначені заходи з питань дотримання положень Кодексу.

Õ³ì³÷íà ³ á³îëîã³÷íà çáðîÿ òà Àâñòðàë³éñüêà ãðóïà

Протоколом про заборону застосування на війні задушливих, от -
руй них чи інших подібних газів і бактеріологічних засобів (Же нев -
ський протокол), що був підписаний ще у 1925 році, заборонено вико-
ристовувати хімічну та біологічну зброю під час війни. Однак цей
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протокол не передбачав заборони на розробку, виробництво та нако-
пичення такої зброї.

Новий переговорний процес щодо цих видів зброї був розпочатий
у 60-ті роки в рамках Конвенції про заборону розробки, виробництва,
накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення
(Конвенції про заборону хімічної зброї) і на цей час є закінченим.

Конвенція про заборону хімічної зброї (далі – КЗХЗ) є міжнарод-
ним договором та встановлює контроль над роззброєнням, проекту-
ванням та знищенням всього такого класу зброї масового знищення.
КЗХЗ більш точно визначені відповідні заборони та встановлені різ-
номанітні види контролю щодо розробки, виробництва, накопичення
та використання хімічної зброї, а також встановлені вимоги щодо збе-
рігання та знищення цієї зброї.

КЗХЗ передбачено створення відповідних державних органів, які
забезпечують виконання механізму декларування у сфері хімічних
виробництв. Відповідно до КЗХЗ створені дієві механізми міжнарод-
них інспекцій. Передачі хімікатів (як внутрішні, так і міжнародні)
також контролюються, а експорт найбільш чутливих з них є об’єктом
заборони. 

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

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення
запасів бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї та про її зни-
щення (Конвенція про біологічну та токсинну зброю – КБТЗ) була
відкрита для підписання з 1972 року і набула чинності 26 березня
1975 року. КБТЗ забороняє розробку, виробництво, накопичення або
придбання будь-якими іншими шляхами, так само як і зберігання
мікробіологічних та інших біологічних агентів або токсинів, незалеж-
но від їх природи та засобу виробництва, таких видів і в таких кіль-
костях, які не відповідають потребам проведення профілактичних,
захисних та інших заходів у мирних цілях, а також зброї, обладнання
та засобів доставки призначених для застосування таких агентів і
речовин для ворожого використання або під час збройного конфлікту.

КБТЗ також передбачає знищення отруйних речовин, токсинів,
зброї, обладнання та засобів доставки, що знаходяться у розпоряд-
женні держав-учасниць, або їх перепризначення для мирного вико-
ристання.

Міжнародний режим експортного контролю Австралійська група 
(далі – АГ) був створений у 1985 році, коли світова спільнота висло-
вила занепокоєння з приводу використання хімічної зброї (далі – ХЗ)
під час ірано-іракської війни 1980–1988 років для дотримання країна-
ми-учасницями однакових правил щодо контролю за експортом над
товарами, що можуть бути використані для створення хімічної чи біо-
логічної зброї, у тому числі “агентів” та “прекурсорів” цієї зброї. 
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Назва режиму походить з назви країни Австралія, яка була ініціа-
тором створення цього режиму.

Структура списків товарів, які підлягають контролю відповідно до
КЗХЗ, КБТЗ та АГ, наведена на мал. 5.

АГ є неформальною організацією, тобто держави-учасниці не
беруть на себе ніяких юридичних зобов’язань, як, наприклад, члени
КЗХЗ та КБТЗ.

Держави-учасниці АГ співпрацюють в питаннях підтримки та роз-
витку національних систем експортного контролю. Метою цієї спів-

Êîíâåíö³¿ ïðî çàáîðîíó õ³ì³÷íî¿ ³ á³îëîã³÷íî¿ çáðî¿ òà
Àâñòðàë³éñüêà Ãðóïà

Îêðåì³ âèäè õ³ì³êàò³â, çáóäíèê³â çàõâîðþâàíü, ìàòåð³àë³â, 
îáëàäíàííÿ, ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ³ òåõíîëîã³é, ùî ìîæóòü

áóòè âèêîðèñòàí³ ó ñòâîðåíí³ õ³ì³÷íî¿ ÷è áàêòåð³îëîã³÷íî¿  
(á³îëîã³÷íî¿) òà òîêñèííî¿ çáðî¿

Äîäàòîê ì³ñòèòü äâà âèäè Ñïèñê³â
(áëèçüêî 300 ïîçèö³é)

Ñïèñêè  õ³ì³êàò³â, îáëàäíàííÿ òà òåõíîëîã³é, 
ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ó ñòâîðåíí³ õ³ì³÷íî¿ çáðî¿

Ñïèñîê
çáóäíèê³â çàõâîðþâàíü

(ïàòîãåí³â) ëþäèíè, òâàðèí ³
ðîñëèí, ¿õ ãåíåòè÷íî 

çì³íåíèõ ôîðì, ôðàãìåíò³â
ãåíåòè÷íîãî ìàòåð³àëó òà
îáëàäíàííÿ ³ òåõíîëîã³é, 

ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ 
ó ñòâîðåíí³ áàêòåð³îëîã³÷íî¿  
(á³îëîã³÷íî¿) òà òîêñèííî¿

çáðî¿

Ñïèñîê 1
Òîêñè÷í³ õ³ì³êàòè, ÿê³ ðîçðîáëÿëèñÿ, âèðîáëÿëèñÿ,

íàêîïè÷óâàëèñÿ ÷è âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ÿê õ³ì³÷íà
çáðîÿ (àáî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê õ³ì³÷íà
çáðîÿ), à òàêîæ ïðåêóðñîðè, ùî ìîæóòü áóòè 
âèêîðèñòàí³ íà ê³íöåâ³é îäèíè÷í³é ñòàä³¿ 
âèãîòîâëåííÿ òîêñè÷íîãî õ³ì³êàòó, âíåñåíîãî 
äî Ñïèñêó 1.

Íàÿâí³ â öüîìó Ñïèñêó òîêñè÷í³ õ³ì³êàòè òà 
ïðåêóðñîðè ìàëî âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî íå 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ö³ëÿõ, íå çàáîðîíåíèõ Êîíâåíö³ºþ

Ñïèñîê 2
Òîêñè÷í³ õ³ì³êàòè, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê õ³ì³÷íà çáðîÿ, àëå ìîæóòü 

áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê êîìïîíåíòè õ³ì³÷íî¿ çáðî¿, à òàêîæ ïðåêóðñîðè, ùî ìîæóòü 
áóòè âèêîðèñòàí³ íà ê³íöåâ³é ñòàä³¿ âèãîòîâëåííÿ õ³ì³êàòó, ÿêèé âíåñåíî äî Ñïèñêó 2 
àáî äî Ñïèñêó 1. 

Òîêñè÷í³ õ³ì³êàòè òà ïðåêóðñîðè, âêëþ÷åí³ äî Ñïèñêó 2, íå âèðîáëÿþòüñÿ ó âåëèêèõ
êîìåðö³éíèõ ê³ëüêîñòÿõ äëÿ ö³ëåé, íå çàáîðîíåíèõ Êîíâåíö³ºþ

Ñïèñîê 3
Òîêñè÷í³ õ³ì³êàòè òà ïðåêóðñîðè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðîìèñëîâ³ñòþ ó âåëèêèõ

êîìåðö³éíèõ ê³ëüêîñòÿõ äëÿ ö³ëåé, íå çàáîðîíåíèõ Êîíâåíö³ºþ.
Äåÿê³ ç òîêñè÷íèõ õ³ì³êàò³â, âêëþ÷åíèõ äî öüîãî Ñïèñêó, âèðîáëÿëèñÿ, íàêîïè÷óâàëèñÿ

÷è âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ÿê õ³ì³÷íà çáðîÿ (àáî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê õ³ì³÷íà çáðîÿ),
à ïðåêóðñîðè, âêëþ÷åí³ äî öüîãî Ñïèñêó, ìàþòü âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ âèðîáíèöòâà
îäíîãî àáî äåê³ëüêîõ õ³ì³êàò³â, âêëþ÷åíèõ äî Ñïèñêó 1, ÷è òîêñè÷íèõ õ³ì³êàò³â, 
âêëþ÷åíèõ äî Ñïèñêó 2.

Ìàë. 5. Ñòðóêòóðà ñïèñê³â òîâàð³â, ÿê³ ï³äëÿãàþòü êîíòðîëþ â³äïîâ³äíî 
äî ÊÇÕÇ, ÊÁÒÇ òà Àâñòðàë³éñüêî¿ ãðóïè 
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праці є запобігання подальшому поширенню експорту хімічної продук-
ції, що може бути використана або перенацілена на застосування в про-
грамах створення хімічної або біологічної зброї. Ефективність співпра-
ці в рамках режиму залежить виключно від прихильності держав-учас-
ниць цілям нерозповсюдження зброї масового ураження та ефектив-
ності їх національних мір протидії розповсюдженню такої зброї.

З самого початку держави-члени АГ усвідомлювали, що їх заходи
щодо контролю за експортом ні в якому разі не заміняють механізму
реалізації положень КЗХЗ та КБТЗ, а їх діяльність в рамках АГ пов -
ністю відповідає положенням зазначених Конвенцій, які стосуються
заборони сприянню діяльності, пов’язаною із хімічною та бактеріоло-
гічною зброєю, запобіганню несанкціонованої розробки, накопичен-
ню, надбанню, зберіганню та застосуванню хімічних речовин або бак-
теріологічних матеріалів, заборонених Конвенціями, а також обме-
жень на торгівлю такими товарами. 

АГ узгодила керівні принципи діяльності та низку списків, що
визначають хімічні прекурсори, біологічні речовини, хімічне та біоло-
гічне устаткування подвійного використання, а також відповідні тех-
нології, міжнародні передачі яких підлягають контролю.

Держави-учасниці АГ взяли на себе політичні зобов’язання забез-
печити відповідний національний контроль за міжнародними переда-
чами зазначених товарів.

Список хімікатів АГ охоплює більше хімікатів, ніж список КЗХЗ,
тому що містить декілька інших хімічних речовин, які не охоплені
Конвенцією, але можуть бути використані у створені хімічної зброї. 

Україна приєдналась до АГ у 2005 році. 
Станом на грудень 2014 року участь у міжнародному режимі екс-

портного контролю “Австралійська група  беруть Європейська комі-
сія та 41 держава, а саме: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія,
Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія,
Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта,
Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща,
Португалія, Республіка Корея (Південна), Румунія, Словаччина,
Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Україна,
Хорватія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія. 

Прийнятий на національному рівні відповідно до норм статті 8
цього Закону Порядок здійснення державного контролю за міжнарод-
ними передачами товарів подвійного використання, який містить від-
повідні вимоги стосовно міжнародних передач товарів, що можуть
бути використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної)
та токсинної зброї, а також списки таких товарів, затверджено поста-
новою Кабінету Міністрів від 28 січня 2004 року № 86.
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Основною метою створення державних систем експортного кон-
тролю є забезпечення національної безпеки держав, які створюють
такі системи, виходячи з політики нерозповсюдження зброї масового
знищення та засобів її доставки, обмеження передач звичайних озбро-
єнь та протидії тероризму. Разом з тим кожна з держав формує полі-
тику державного експортного контролю, виходячи з пріоритетності
національних інтересів (політичних, економічних, військових) та від-
повідно до міжнародних зобов’язань. Створення національних систем
державного експортного контролю передбачає врахування поточних
та перспективних цілей розвитку цих держав та координації їх дій у
міжнародному співробітництві з метою забезпечення міжнародної
безпеки. Під впливом протиріч між цілями економічного розвитку,
безпеки і міжнародної координації відбувається еволюція як міжна-
родних режимів експортного контролю, так і еволюція національних
систем експортного контролю держав.

Для реалізації цілей експортного контролю у державах створю-
ються національні центри експортного контролю, тобто уповноважені
урядами державні органи, які реалізують політику держави у галузі
експортного контролю. Під час здійснення заходів експортного кон-
тролю національні центри експортного контролю змушені вирішува-
ти як питання розвитку, так і питання міжнародної координації, у
тому числі вирішувати суперечливі цілі економічного розвитку та
безпеки (як національної, так і міжнародної). Зазначені центри екс-
портного контролю створюють відповідні списки товарів, що підляга-
ють державному експортному контролю, та відповідні механізми
застосування державного експортного контролю.

Забезпечення дотримання встановленого відповідними механізма-
ми порядку здійснення міжнародних передач товарів здійснюється
шляхом:

– комплексної оцінки кожної передбаченої суб’єктом міжнародної
передачі товарів та прийняття рішення щодо її можливості (так звана
“комплексна оцінка експортного замовлення”); 

– застосування відповідних штрафів і санкцій до суб’єктів, які по -
рушують вимоги експортного контролю;

ФОРМАЛІЗОВАНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ДЕРЖАВНИХ СИСТЕМ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ
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– створення умов для заохочення суб’єктів до виконання вимог
експортного контролю.

Під час розгляду експортного замовлення суб’єкта центр експор-
тного контролю аналізує значну кількість чинників, серед яких і такі,
як залежність небажаних наслідків від обсягу експорту, умови перехо-
ду кількісних характеристик експортного замовлення до нової якості,
що є загрозою національній чи міжнародній безпеці тощо.

Національний центр експортного контролю здійснює спостереження,
класифікацію та стимулювання експортера в межах своєї компетенції.

Рішення, які приймаються державним центром експортного кон-
тролю, можуть бути:

– самостійними (тобто з використанням тільки даних, які є у роз-
порядженні такого центру);

– скоординованими на державному рівні (тобто з використанням
даних, які є у розпорядженні інших державних органів, та пропозицій
цих органів);

– скоординованими на двосторонньому міждержавному рівні (тобто
з урахуванням рекомендацій компетентних органів іншої держави);

– скоординованими на міжнародному рівні (тобто з урахуванням
рекомендацій компетентної міжнародної організації).

1. Ìîäåë³ âçàºìîä³¿ äåðæàâíîãî öåíòðó åêñïîðòíîãî 
êîíòðîëþ ç åêñïîðòåðîì

Взаємодію центру експортного контролю з суб’єктом можливо
представити у вигляді двох базових моделей самостійних чи скоорди-
нованих на державному рівні дій центру експортного контролю:

– моделі із самоадаптацією (самонавчанням);
– моделі з адаптацією (навчанням) за інформацією чи рекоменда-

цією інших органів.
Модель із самостійною адаптацією (самоадаптацією) державного

центру експортного контролю наведено на мал. 1. У цій моделі центр
експортного контролю роз-
глядає заяву суб’єкта щодо
здійснення відповідної між -
народної передачі товарів
на підставі інформації, якою
він безпосередньо володіє 
та приймає рішення щодо
відповідного стимулюван-
ня цього суб’єкта, тобто рі -
шен ня про надання чи від-
мову в наданні відповідно-
го дозволу. 

Ìàë. 1. Ìîäåëü ³ç ñàìîàäàïòàö³ºþ 
äåðæàâíîãî öåíòðó åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ
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У моделі із самоадаптацією (мал. 1) центр експортного контролю не
тільки приймає рішення відносно класифікації суб’єкта на підставі
власної інформації, але і здійснює корекцію власних рішень (у межах,
що не суперечать завданням експортного контролю), виходячи з аналі-
зу діяльності суб’єкта. Тобто разом з прийняттям рішень здійснюється
“самонавчання” центру, виходячи з поведінки суб’єкта.

Модель з адаптацією (навчанням) державного центру експортного
контролю за інформацією чи рекомендацією інших органів наведено
на мал. 2. У цій моделі центр експортного контролю розглядає заяву
суб’єкта щодо здійснення відповідної міжнародної передачі товарів та
приймає рішення щодо відповідного стимулювання цього суб’єкта,
тобто рішення про надання чи відмову в наданні відповідного дозволу
на підставі не тільки інформації, якою він безпосередньо володіє. 

У моделі з адаптацією за інформацією інших органів (мал. 2) центр
експортного контролю приймає рішення відносно класифікації суб’єкта
не тільки на підставі власної інформації, але й виходячи з рекомендацій
інших державних органів. Крім того, як і у моделі із самоадаптацією,
центр експортного контролю здійснює корекцію власних рішень (у
межах, що не суперечать завданням експортного кон тролю), але вихо-
дить при цьому не з аналізу діяльності суб’єкта на підставі власної
інформації, а з аналізу рекомендацій, які зроблені ін шою державною
структурою. Тобто у цій моделі “самонавчання” центру здійснюється на
підставі рекомендацій, зроблених іншою дер жав ною структурою.

Ìàë. 2. Ìîäåëü ç àäàïòàö³ºþ (íàâ÷àííÿì) çà ³íôîðìàö³ºþ ³íøèõ 
äåðæàâíèõ îðãàí³â
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2. Ìîäåë³ ì³æíàðîäíî¿ êîîðäèíàö³¿
Взаємодію центру експортного контролю з суб’єктом, яка враховує

міжнародні рекомендації при прийнятті рішень, можливо представи-
ти у вигляді двох базових моделей:

– моделі експортного контролю з координацією на двосторонньо-
му міжнародному рівні;

– моделі експортного контролю з координацією на багатосторон-
ньому міжнародному рівні.

Модель експортного контролю з координацією на двосторонньому
міжнародному рівні наведено на мал. 3. Зазначена модель відображає
варіант взаємодії центру експортного контролю держави, що володіє
більшим обсягом інформації (на мал. 4 це ЦЕК-1), з центром експор-
тного контролю дружньої держави (на мал. 3 це ЦЕК-2), який не
володіє додатковою інформацією. На практиці така модель є компо-
зицією з двох раніше розглянутих моделей – моделі із самоадаптаці-
єю (це поведінка ЦЕК-1 на мал. 3) та моделі з адаптацією за інформа-
цією інших органів (це поведінка ЦЕК-1 на мал. 3). У цій моделі, на
відміну від моделі з адаптацією (навчанням) державного центру екс-
портного контролю за інформацією чи рекомендацією інших органів,
у якості “іншого органу” для ЦЕК-2 виступає ЦЕК-1 з його “рекомен-
дацією” відносно рішень ЦЕК-1 щодо суб’єкта.

Ìàë. 3. Ìîäåëü åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ ç êîîðäèíàö³ºþ íà 
äâîñòîðîííüîìó ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ 
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Модель експортного контролю з координацією на багатосторон-
ньому міжнародному рівні наведено на мал. 4. Зазначена модель
відображає варіант взаємодії центрів експортного контролю держав-
учасниць відповідного режиму експортного контролю з міжнародною
організацією цього режиму. На практиці така модель є композицією з
раніше розглянутих моделей, тобто моделі з самоадаптацією (міжна-
родна організація) та відповідної кількості моделей з адаптацією за
інформацією інших органів (ЦЕК-1, ЦЕК-2 і далі до ЦЕК-N відповід-
но до кількості членів міжнародної організації). На відміну від інших
моделей, у цій моделі як “інший орган” для ЦЕК-1, ЦЕК-2 тощо вис-

Ìàë. 4.  Ìîäåëü åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ ç êîîðäèíàö³ºþ íà 
áàãàòîñòîðîííüîìó ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ 
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тупає міжнародна організація з її “рекомендацією” відносно рішень
центрів експортного контролю держав-учасниць.

Загальною рисою кожної із зазначених вище моделей є те, що
центр експортного контролю спостерігає за діяльністю експортера
шляхом аналізу отриманих від цього експортера документів та на під-
ставі цього аналізу приймає рішення про можливість надання відпо-
відного дозволу чи відмови в його наданні. Під час прийняття такого
рішення центр експортного контролю враховує як власну інформа-
цію, так і інформацію інших державних органів, окремих держав і
міжнародних організацій та відносить результати зазначеного аналізу
до однієї з двох областей:

– перша область – порушення угоди про експортний контроль;
– друга область – дотримання угоди про експортний контроль.

Під терміном “угода про експортний контроль” мається на увазі
виконання суб’єктом встановленого порядку здійснення міжнарод-
них передач товарів та відповідність такої передачі вимогам націо-
нальної безпеки та прийнятим міжнародним зобов’язанням.

Графічно такі рішення відображені на мал. 5.
Експортний ризик центру пов’язаний з невірною класифікацією

суб’єкта, а саме віднесення центром експортного контролю відповід-
ної операції з міжнародної передачі:

Ìàë. 5. Ðèçèê äåðæàâíîãî öåíòðó åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ, 
ïîâ’ÿçàíèé ç êëàñèô³êàö³ºþ îïåðàö³é ì³æíàðîäíèõ ïåðåäà÷ òîâàð³â
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– до І області – порушення угоди про експортний контроль в умо-
вах, коли суб’єкт виконує цю угоду;

– до ІІ області – дотримання угоди про експортний контроль в
умовах, коли суб’єкт порушує цю угоду.

Віднесення до І області призводить до невиправданих еконо мічних
втрат як з боку суб’єкта, так і з боку держави, а віднесення до ІІ області
призводить, незважаючи на економічні прибутки суб’єкта, до загроз
національної безпеки чи невиконанню міжнародних зобов’язань та
тягне за собою відповідні негативні наслідки у міжнародній взаємодії.

3. Øòðàôè òà ñàíêö³¿

Центр експортного контролю під час прийняття рішень щодо мож-
ливості надання відповідного дозволу на перше місце, тобто власною
цільовою функцією, ставить інтереси національної та міжнародної
безпеки, а на друге – економічні інтереси. Аналогічно повинен діяти і
так званий “доброзичливий” суб’єкт. Але на практиці суб’єкт в деяких
випадках ставить власні економічні інтереси на перший план, тобто
цільовою функцією експортера є отримання прибутку. На практиці
така розбіжність цільових функцій центру та суб’єкта іноді призво-
дить до конфлікту між економічними інтересами суб’єкта та центром,
який, перш за все, відстоює інтереси національної та міжнародної без-
пеки, тому що відстоювання таких інтересів покладено в основу зако-
нодавства з експортного контролю.

З метою безумовного виконання суб’єктами законодавства в галу-
зі експортного контролю державні органи експортного контролю чи
інші державні органи можуть застосовувати до суб’єктів відповідні
примусові дії з правозастосування. Застосування можливих примусо-
вих дій до суб’єктів-порушників законодавства в галузі експортного
контролю повинно бути не тільки адекватним скоєному порушенню,
але, перш за все, стимулювати суб’єкта до безумовного виконання
вимог експортного контролю.

Виходячи з того, що цільовою функцією суб’єкта є отримання при-
бутку як в конкретній поточній операції міжнародної передачі, так і в
майбутніх його діях на міжнародному ринку, законодавство з експор-
тного контролю повинно “стимулювати” суб’єкта за “лояльні” рішен-
ня і “карати” його за скоєні порушення. З цією метою у законодавство
держав, що здійснюють заходи в галузі експортного контролю, вво-
дяться відповідні штрафи та санкції, які застосовуються до суб’єктів-
порушників.

Штрафи
Штрафи є примусовою дією держави щодо суб’єктів-порушників

законодавства з експортного контролю.



34

Обґрунтування необхідності та достатності штрафів є досить
складною процедурою, яка виходить за рамки цього коментарю, але
на якісному рівні штрафи можливо обґрунтувати наступним чином.

Штрафи повинні бути відсутні у випадках, коли вимоги експор-
тного контролю не порушуються, тобто суб’єкт виконує норми екс-
портного контролю.

Штрафи повинні накладатися у випадках, коли вимоги експортного
контролю порушуються, тобто суб’єкт не виконує встановлених норм
експортного контролю. Розмір штрафів повинен бути залежним від
скоєного суб’єктом порушення. Такі штрафи повинні бути не тільки
адекватні скоєному порушенню, але і виключати мотивацію для скоєн-
ня порушення у подальшому.

Ìàë. 6. Ìîäåëü çàñòîñóâàííÿ øòðàô³â
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Якщо прийняти просту модель застосування штрафів, то вона може
бути представлена так званим “деревом” рішень, як це показано на мал. 6. 

У представленій мо де лі показано, що у ви падках, коли суб’єкт “не
порушив” вимог експортного контролю, він не тільки не штрафується
центром, але й має мо жливість отримання прибутків як в поточній
операції здійснення між народної передачі товарів, так і в подальших
операціях з таких передач, коли норми експортного контролю не по -
ру шуються. У разі якщо суб’єкт здійснив “порушення” у будь-якій на -
ступній операції, центр повинен накласти на та кого суб’єкта такий
штраф, який перевищує не тільки очікуваний прибуток суб’єкта від
операції, здійсненої з порушенням, але й перевищує можливий при-
буток у наступних операціях “без порушень”.

Таким чином, центр створює умови для мо ти вації суб’єкта здійс-
нювати міжнародні передачі товарів без порушень вимог експортного
контролю.

Санкції
На відміну від штрафів, які хоча і є “чутливими” для суб’єкта, але

не призводять до зупинення роботи суб’єкта на міжнародному ринку,
санкції є вкрай “жорсткою” мірою, яка застосовується саме з метою
припинення дії суб’єкта на міжнародному ринку.

Санкції можуть бути застосовані у різних формах, але найбільш
розповсюджені такі санкції:

– скасування чи припинення дії дозволів на виконання конкрет-
них операцій здійснення міжнародних передач товарів;

– скасування реєстрації суб’єкта в державному органі виконавчої
влади з експортного контролю;

– скасування повноважень суб’єкта на право здійснення міжнарод-
них передач визначених категорій товарів (наприклад, стосовно това-
рів військового призначення).

Просту модель застосування санкцій можна представити так зва-
ним “деревом” рішень, як показано на мал. 7.

Незважаючи на можливість відповідно до законодавства з експор-
тного контролю застосовувати до суб’єктів зазначені вище санкції, на
практиці така норма використовується достатньо рідко. Це обумовле-
но тим, що сама вірогідність їх застосування є для суб’єкта важливим
фактором, який стримує його від скоєння порушень. Така поведінка
суб’єкта обумовлена тим, що він, як “далекоглядний” елемент, не має
бажання зупиняти свій “бізнес” через застосування санкцій, а навпа-
ки, відповідно до своєї цільової функції бажає стабільно працювати і
отримувати прибуток як в поточній операції з міжнародних передач
товарів, так і в усіх майбутніх операціях з таких передач.
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4. Êîìïëåêñíà îö³íêà åêñïîðòíîãî çàìîâëåííÿ

Комплексна оцінка експортного замовлення є процедурою, яка
тією чи іншою мірою застосовується органами експортного контролю
з метою визначення відповідності конкретного експортного замовлен-
ня, зробленого суб’єктом (заяви та документи суб’єкта щодо отриман-
ня відповідного дозволу на право здійснення конкретної міжнародної
передачі товарів), поточним та перспективним цілям держави у сфері
економічного розвитку з одного боку, та у сфері національної чи між-
народної безпеки – з іншого боку. Визначення та застосування компл-

Ìàë. 7. Ìîäåëü çàñòîñóâàííÿ ñàíêö³é
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ексної оцінки експортного замовлення створює “формалізовану”
основу для прийняття рішень щодо ліцензування у галузі експортно-
го контролю.

Послідовність дій під час комплексної оцінки експортного замов-
лення наведена на мал. 8.

Кожна локальна оцінка експортного замовлення, наданого суб’єк-
том, має декілька категорій (рангів), що характеризують ступінь
досягнення мети центру у відповідній предметній сфері при виконан-
ні замовлення.

Наприклад, при локальній оцінці експортного замовлення по
чотирьох категоріях (вища, перша, друга, штрафна) вища категорія
замовлення відповідає найвищому ступеню досягнення мети центру у
даній предметній сфері, а штрафна – означає протиріччя експортного
замовлення, що розглядається, зазначеній меті. 

Ìàë. 8. Êîìïëåêñíà îö³íêà åêñïîðòíîãî çàìîâëåííÿ
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Під час формування локальних оцінок експортного замовлення
враховуються норми експортного контролю, а також штрафи і санкції
за невиконання цих норм. 

Узгодження експортного замовлення з цілями експортного кон-
тролю досягається, зокрема, за допомогою рекомендацій, що надхо-
дять з інших державних органів, відповідної міжнародної організації,
а також точок зору авторитетних національних центрів експортного
контролю. На основі цих рекомендацій та точок зору формуються
нормативи ранжирування, що використовуються для визначення ран-
гів поточної та перспективної якості експортного замовлення.

Процедури прийняття рішень державними центрами експортного
контролю на основі комплексної оцінки експортного замовлення
можуть бути такими: 

– надати ліцензію на експорт (якщо комплексна оцінка експортно-
го замовлення має вищу категорію);

– узгодити з усіма заінтересованими державними відомствами
(якщо комплексна оцінка експортного замовлення має першу катего-
рію);

– узгодити з центрами експортного контролю заінтересованих іно-
земних держав (якщо комплексна оцінка експортного замовлення має
другу категорію); 

– відмовити у наданні ліцензії (якщо комплексна оцінка експор-
тного замовлення має штрафну категорію).

Визначення та аналіз комплексної оцінки експортного замовлення
створюють формальну основу для прийняття рішення щодо ліцензу-
вання у галузі експортного контролю. 
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Розділ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Частина Абзац Стаття 1. Визначення термінів 

–

–

–

–

–

–

абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

абз. 5

абз. 6

У цьому Законі наведені нижче терміни вжива -
ють ся в такому значенні: 

міжнародні передачі товарів – експорт, імпорт,
реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі
України або тимчасове ввезення на її територію,
транзит товарів територією України, а також 
будь-які інші передачі товарів, що здійснюються
за межами України; 

(абзац другий статті 1 із змінами, внесеними  згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

експорт – продаж або передача на інших закон-
них підставах товарів іноземним суб’єктам госпо-
дарської та іншої діяльності з вивезенням або без
вивезення цих товарів за межі митного кордону
України, включаючи реекспорт товарів, у тому
числі: 

продаж або передача товарів в Україні 
посольству чи представнику будь-якої юридичної
особи іноземної держави, іноземцю чи особі 
без громадянства; 

продаж або передача в Україні чи за її межами
права управління (контролю) товарами відповідно
юридичній особі іноземної держави чи її пред -
ставнику, іноземцю чи особі без громадянства, у
тому числі через засоби зв’язку; 

розкриття технології іноземцю чи особі без
громадянства; 
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–

–

–

–

–

–

–

–

абз. 7

абз. 8

абз. 9

абз. 10

абз. 11

абз. 12

абз. 13

абз. 14

фактичне відвантаження товарів з метою подаль-
шої їх передачі або переміщення за межі України;

ембарго (повне або часткове) – заборона чи
обмеження експорту товарів до держав, визначе-
них міжнародними організаціями, членом яких є
Україна, або до держав, щодо яких проводиться
відповідна національна політика; 

імпорт – купівля або отримання на інших
законних підставах від іноземних суб’єктів госпо-
дарської та іншої діяльності товарів із ввезенням
або без ввезення цих товарів в Україну, включаю-
чи їх купівлю для власного споживання філіями та
представництвами установ і організацій України,
що знаходяться за її межами, а також дипломатич-
ними представництвами та консульськими устано-
вами України за кордоном; 

реекспорт – продаж або передача на інших
законних підставах іноземним суб’єктам госпо-
дарської та іншої діяльності з вивезенням або без
вивезення за межі України товарів, раніше імпор-
тованих в Україну; 

транзит – перевезення товарів з однієї до іншої
іноземної держави територією України між двома
пунктами 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 перевезен-
ня на території України в установленому порядку
переходить від однієї до іншої особи; 

тимчасове вивезення товарів – вивезення това-
рів з України до іноземної держави з наступним їх
поверненням в Україну; 

тимчасове ввезення товарів – ввезення товарів
в Україну з іноземної держави з наступним їх
вивезенням за межі України; 

товари – товари військового призначення та
подвійного використання; 
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–

–

–

–

–

–

абз. 15

абз. 16

абз. 17

абз. 18

абз. 19

абз. 20

товари військового призначення в сукупності
чи окремо – це: 

вироби військового призначення – озброєння,
боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеці-
альні комплектуючі вироби для їх виробництва,
вибухові речовини, а також матеріали та обладнан-
ня, спеціально призначені для розроблення, вироб-
ництва або використання зазначених виробів;

послуги військового призначення – надання
іно земним юридичним чи фізичним особам в
Україні або за її межами послуг, у тому числі посе-
редницьких (брокерських), у сфері розроблення,
виробництва, будівництва, складання, випробу-
вання, ремонту, технічного обслуговування, моди-
фікації, модернізації, експлуатації, управління,
демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, вияв -
лення, ідентифікації, придбання або використання
виробів чи технологій військового призначення, а
також надання зазначеним юридичним особам іно-
земної держави чи її представникам або іноземцям
послуг з фінансування таких робіт; 

технології військового призначення – спеці-
альна інформація в будь-якій формі (за винятком
загальнодоступної інформації), необхідна для
розроблення, виробництва або використання
виробів військового призначення та надання по -
слуг військового призначення. Ця інформація
може надаватися у формі технічних даних або тех-
нічної допомоги: 

технічні дані – проекти, плани, креслення,
схеми, діаграми, моделі, формули, специфікації,
програмне забезпечення, 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; 
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–

–

–

абз. 21

абз. 22

абз. 23

базові технології – технології, які визначають
принцип роботи і використання техніки, та
елемен ти технологій, без яких військова техніка
не може бути створена і використана; 

товари подвійного використання – окремі види
виробів, обладнання, матеріалів, програмного
забезпечення і технологій, спеціально не призначе-
ні для військового використання, а також послуги
(технічна допомога), пов’язані з ними, які, крім
цивільного призначення, можуть бути використані
у військових або терористичних цілях чи для роз-
роблення, виробництва, використання товарів вій-
ськового призначення, зброї масового знищення,
засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибу-
хових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних
матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних,
біологічних та токсичних препаратів, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України; 

(абзац двадцять другий статті 1 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

послуги (технічна допомога) подвійного вико-
ристання – надання іноземним юридичним особам
чи іноземцям в Україні або за її межами технічної
підтримки, пов’язаної з ремонтом, розробленням,
виробництвом, використанням, складанням, ви -
про буванням, модифікацією, модернізацією, підт-
римкою в робочому стані, включаючи авторський
та гарантійний нагляд, або будь-яке інше технічне
обслуговування систем, обладнання та їх компо-
нентів, програмного забезпечення та технологій,
що підлягають державному експортному контро-
лю. Послуга (технічна допомога) може набувати
форми інструктажу, підвищення кваліфікації,
навчання, практичного освоєння методів роботи,
надання консультацій і може включати передачу
технічних даних; 

(статтю 1 доповнено новим абзацом двадцять 
третім згідно із Законом України від 23.09.2010 р. 

N 2561-VI, у зв’язку з цим абзаци двадцять третій –
сороковий вважати відповідно абзацами двадцять 

четвертим – сорок першим)
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–

–

–

–

–

–

–

абз. 24

абз. 25

абз. 26

абз. 27

абз. 28

абз. 29

абз. 30

кінцеві споживачі – суб’єкти господарювання
України, державні органи України, Збройні Сили
України та інші військові формування, правоохо-
ронні органи, іноземні суб’єкти господарської та
іншої діяльності, які безпосередньо є споживача-
ми товарів, відповідно імпортованих в Україну або
експортованих з України; 

військове кінцеве використання – використання
будь-яких товарів з метою розроблення, вироб-
ництва, складання, випробування, ремонту, тех-
нічного обслуговування, модифікації, модернізації,
експлуатації, зберігання, виявлення, ідентифікації,
придбання виробів військового призначення, у
тому числі: 

використання виробничого, випробувального або
технологічного обладнання та його компонентів; 

використання будь-яких складових частин
зазначених товарів, а також обладнання, матеріа-
лів, програмного забезпечення і технологій чи
надання будь-яких послуг; 

включення таких товарів до складу виробів вій-
ськового призначення; 

суб’єкт здійснення міжнародних передач това-
рів – зареєстрований центральним органом вико -
нав чої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, суб’єкт
господарювання України, який має намір здійсню -
вати або здійснює міжнародні передачі товарів,
включаючи посередницьку (брокерську) діяльність; 

дозвіл – документ, виданий центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю,
який надає право на експорт чи імпорт товарів.
Дозвіл може бути разовим, генеральним або від-
критим; 

(абзац тридцятий статті 1 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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–

–

–

абз. 31

абз. 32

абз. 33

висновок – документ, виданий центральним ор -
ганом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю, який надає право на тимчасове ввезення або
вивезення товарів чи їх транзит, проведення пере-
говорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів) про міжнародні
передачі товарів військового призначення або про
експорт товарів подвійного використання та інших
товарів до держав, стосовно яких установлено
часткове ембарго на поставки таких товарів.
Висновок може бути разовим, генеральним або
відкритим; 

(абзац тридцять перший статті 1 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

разовий дозвіл чи висновок – дозвіл чи висно-
вок, який надається суб’єкту здійснення міжна-
родних передач товарів або суб’єктам, зазначеним
у частині третій статті 15 цього Закону, для прове-
дення відповідних переговорів або здійснення
конкретної міжнародної передачі товарів визначе-
ному кінцевому споживачу із зазначенням їх най-
менування, кількості, вартості, особливих умов
поставки, назви іноземного суб’єкта господарсь-
кої або іншої діяльності, держави призначення або
походження товарів та їх кінцевого споживача; 

(абзац тридцять другий статті 1 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

генеральний дозвіл чи висновок – дозвіл чи
висновок, який надається суб’єкту здійснення
міжнародних передач товарів для неодноразового
проведення відповідних переговорів чи здійснення
міжнародних передач товарів визначеному кінце-
вому споживачу із зазначенням їх найменування,
особливих умов поставки, назви іноземного
суб’єкта господарської або іншої діяльності, дер-
жави призначення або походження товарів та їх
кінцевого споживача; 
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–

–

–

–

–

абз. 34

абз. 35

абз. 36

абз. 37

абз. 38

відкритий дозвіл чи висновок – дозвіл чи висно-
вок, який надається суб’єкту здійснення міжнарод-
них передач товарів для неодноразового проведен-
ня відповідних переговорів чи здійснення міжна-
родних передач товарів із зазначенням тільки їх
найменування, особливих умов поставки та назви
держави призначення або походження товарів; 

державний експортний контроль – комплекс
заходів з контролю за міжнародними передачами
товарів, їх використанням юридичною чи фізич-
ною особою, що здійснюється центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю,
та іншими державними органами з метою забезпе-
чення захисту інтересів національної безпеки та
відповідно до міжнародних зобов’язань України; 

система внутрішньофірмового експортного
контролю – комплекс заходів організаційного, пра-
вового, інформаційного та іншого характеру, що
виконується суб’єктом здійснення міжнародних
передач товарів з метою дотримання ним та підпо-
рядкованими йому структурними підрозділами ви -
мог законодавства в галузі експортного контролю; 

посередницька (брокерська) діяльність – будь-
які дії суб’єкта господарювання України, що
сприяють здійсненню міжнародних передач товарів
військового призначення, включаючи дії з фінансу-
вання, транспортування чи експедирування ванта-
жів, незалежно від походження таких товарів і тери-
торії, на якій провадиться зазначена діяльність;

документ про гарантію – документ, який містить
письмове зобов’язання (підтвердження) уповнова-
женого на це державного органу України або інозем-
ної держави 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; 
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У абзаці другому статті 1 Закону, що коментується, термін “міжна-
родні передачі товарів” законодавець визначив як “експорт, імпорт,
реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимча-
сове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а
також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами
України”. Цей термін вживається у змісті законодавчого акта як уза-
гальнююче значення для всіх форм передач товарів військового при-
значення, товарів подвійного використання та інших товарів, щодо
яких відповідно до цього закону застосовуються процедури держав-
ного експортного контролю (стаття 10 Закону) (далі – товари). Цей
термін також охоплює і передачі управління чи володіння товаром, а
також передачі майнових прав на товар.

–

–

–

абз. 39

абз. 40

абз. 41

міжнародний імпортний сертифікат – документ,
виданий уповноваженим на це державним органом
держави-імпортера, який підтверджує зобов’язан ня
імпортера 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; 

сертифікат підтвердження доставки – доку-
мент, виданий уповноваженим на це державним
органом держави-імпортера, який підтверджує,
що зазначені в ньому товари доставлено до цієї
держави; 

сертифікат кінцевого споживача – документ,
яким кінцевий споживач визначає місце та мету
кінцевого використання (встановлення) товарів і
гарантує, що ці товари не будуть використані в
інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не
будуть передані іншому споживачу на території
держави призначення або реекспортовані без доз-
волу відповідного державного органу, а також
бере на себе інші гарантії (зобов’язання) щодо
імпортованих товарів, передбачені умовами зов-
нішньоекономічного договору (контракту) чи
вимогами держави – експортера товару. 

(абзац сорок перший статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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Специфікою регламентації даного терміну є те, що у його змісті
законодавцем вживаються й інші терміни, які в подальшому знахо-
дять свою регламентацію в рамках статті 1 зазначеного Закону, а саме:

– експорт (абзац третій статті 1 Закону);
– імпорт (абзац дев’ятий статті 1 Закону);
– реекспорт (абзац десятий статті 1 Закону);
– транзит товарів (абзац одинадцятий статті 1 Закону);
– тимчасове вивезення товарів(абзац дванадцятий статті 1

Закону);
– тимчасове ввезення товарів(абзац тринадцятий статті 1 Закону);
– товари (абзац чотирнадцятий статті 1 Закону).
За змістом до поняття “міжнародні передачі товарів” відносяться

будь-які дії, що пов’язані з експортом, імпортом, реекспортом, транзи-
том товарів, тимчасовим вивезенням чи ввезенням товарів, за умови,
що вони відбуваються за межами території України (тобто поза межа-
ми кордону України та поза межами об’єктів, що відносяться до тери-
торії України). 

Термін “експорт” у цьому Законі визначений як “продаж або пере-
дача на інших законних підставах товарів іноземним суб’єктам госпо-
дарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих това-
рів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів, у
тому числі: продаж або передача товарів в Україні посольству чи пред-
ставнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи
особі без громадянства; продаж або передача в Україні чи за її межами
права управління (контролю) товарами відповідно юридичній особі
іноземної держави чи її представнику, іноземцю чи особі без грома-
дянства, у тому числі через засоби зв’язку; розкриття технології іно-
земцю чи особі без громадянства; фактичне відвантаження товарів з
метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України”.

Зазначений абзац третій статті 1 Закону за власним змістовим
навантаженням регламентує поняття експорту:

– з одного боку, як продаж товарів, тобто операції, що здійснюють-
ся згідно з договорами купівлі-продажу, які передбачають 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 чинним законодавством України.

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

До складу експорту таких товарів законодавець відносить і реек-
спорт цих товарів (див. коментар до абзацу десятого статті 1 Закону).
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Під митним кордоном України мається на увазі межі митної тери-
торії України, що збігаються із державним кордоном України, крім
меж штучних островів, установок і споруд, створених у виключній
(морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна
юрисдикція України і де межі території зазначених островів, устано-
вок і споруд становлять митний кордон України (ст. 10 Митного
кодексу України).

Абзац третій статті 1 цього Закону за власною структурною побу-
довою має складний характер. Конкретизоване значення відносно
змісту терміна “експорт” наведене у абзацах чотири – сім статті 1 За -
кону, а саме, до поняття “експорт” в тому числі відноситься:

“продаж або передача товарів в Україні посольству чи представни-
ку будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі
без громадянства” (абзац чотири статті 1 Закону), в якому конкрети-
зується місце передачі товарів в Україні та встановлюється статус
отримувачів таких товарів внаслідок здійснення операцій з їх прода-
жу чи передачі. До них відносяться:

посольство – постійний закордонний державний орган зовнішніх
відносин, що очолюється послом, зареєстрований на території
України в органах МЗС України та виконує функції представництва
та захисту інтересів акредитованої держави на території України;

представник юридичної особи іноземної держави – це особа, яка
відповідно до доручення іноземної юридичної особи виконує окремі
функції в рамках загальної господарської діяльності юридичної особи
іноземної держави;

іноземці - особи, які не перебувають у громадянстві України і є гро-
мадянами (підданими) іншої держави або держав;

особи без громадянства - особи, яких жодна держава відповідно до
свого законодавства не вважає своїми громадянами.

“продаж або передача в Україні чи за її межами права управління
(контролю) товарами відповідно юридичній особі іноземної держави
чи її представнику, іноземцю чи особі без громадянства, у тому числі
через засоби зв’язку” (абзац п’ятий статті 1 Закону). Законодавець
також відносить до поняття експорту товарів і передачу прав управ-
ління (контролю), у тому числі передачу майнових прав щодо воло-
діння товарами незалежно від місця передачі (на території України чи
за її межами: див. Коментар), але у будь-якому випадку отримувачами
прав мають бути ті ж самі суб’єкти, що встановлені і в абзаці четвер-
тому статті 1 Закону України (див. Коментар). Під передачею прав
управління (контролю) розуміється фактична передача правомочнос-
тей, що пов’язані із використанням або здійсненням нагляду за вико-
ристанням товарів, іноземному суб’єкту. Продаж чи передача товарів
може проводитись і за допомогою засобів телекомунікацій. Під теле-
комунікаціями розуміється передавання, випромінювання та/або
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приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків
або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або
інших електромагнітних системах (ст. 1 Закону України від 18 листо-
пада 2003 року “Про телекомунікації”). Засоби телекомунікацій
мають лише допоміжне технічне значення відносно процесу передачі
товарів, що охоплює цей Закон.

“розкриття технології іноземцю чи особі без громадянства” (абзац
шостий статті 1 Закону). Під поняттям “технологія” у цьому Законі
мається на увазі спеціальна інформація в будь-якій формі (за винят-
ком загальнодоступної інформації), необхідна для розроблення,
виробництва або використання виробів чи надання відповідних
послуг. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або
технічної допомоги:

технічні дані – проекти, плани, креслення, схеми, діаграми, моделі,
формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники та
інструкції, розміщені на папері або інших, у тому числі й електронних,
носіях інформації;

технічна допомога – проведення інструктажів, надання консульта-
цій, здійснення заходів з метою підвищення кваліфікації, навчання,
практичного освоєння методів роботи ; 

базові технології – технології, які визначають принцип роботи і
використання техніки, та елементи технологій, без яких військова
техніка не може бути створена і використана. 

Розкриття технології – передача в Україні чи за її межами у будь-
якій формі (будь-яким засобом) технології іноземному суб’єкту гос-
подарської чи іншої діяльності, іноземцю чи особі без громадянства.

Технічні дані можуть передаватися як на відповідних матеріальних
носіях інформації (папір, гнучкий диск, компакт-диск, магнітна стріч-
ка тощо), тобто матеріальними засобами, так і нематеріальними засо-
бами (телефон, факс, електронна пошта, сервери, локальні мережі,
Інтернет тощо).

Технічна допомога звичайно передається нематеріальними засоба-
ми (включаючи усну передачу, візуальне і мовне навчання під час про-
ведення інструктажів, конференцій, зустрічей, дискусій, наукових
обмінів, консультацій, візуальних інспекцій, демонстрацій, лекцій,
семінарів тощо).

Іноземець відповідно до Законів України від 22 вересня 2011 року
“Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” та від 
18 січня 2001 року “Про громадянство України” – особа, яка не пере-
буває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої дер-
жави або держав.

Особа без громадянства відповідно до зазначених законів – особа,
яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм
громадянином.
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“фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі
або переміщення за межі України” (абзац сьомий статті 1 Закону).

Відвантаження товарів (у тому числі послуг) – це фактичне вико-
нання робіт з їх виготовлення (підготовлення) для експорту та офор-
млення відповідних документів з передачі або транспортування цих
товарів. Фактичне відвантаження товарів, 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. (Порядок здійснення державного контролю за міжнарод-
ними передачами товарів подвійного використання, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86).

Ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів
за межі митної території України – сукупність дій, пов’язаних із пере-
міщенням товарів через митний кордон України у будь-який спосіб у
відповідному напрямку (стаття 4 Митного кодексу України).

Межа України – межа митного кордону, тому фактичне відванта-
ження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі
України є одним з видів здійснення експорту. Особливістю даного
виду є те, що відвантаження може здійснюватися суб’єктом, що отри-
мав у встановленому порядку дозвіл на здійснення експорту відповід-
ного виду товару. Іншою особливістю можна вважати мету такого від-
вантаження, яка полягає у чіткому розумінні суб’єкта передачі, що
відвантажений 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 (див. Коментар до поняття роз-
криття технології іноземцю чи особі без громадянства), яка за фор-
мою передачі може бути як матеріалізованою, так і нематеріалізова-
ною. Тому система експортного контролю стоїть перед серйозною
проблемою. Інтеграція людей, ринків, ідей, інакше кажучи, глобаліза-
ція, ускладнює функціонування експортного контролю. Зберігання і
передача технічної інформації електронними мережами стрімко замі-
нює традиційні методи. Глобальна інтеграція робить обмін товарами,
інформацією і технологіями шляхом передачі електронними мережа-
ми більш простим і найбільш зручним засобом передачі. У той же час
контролювати передачі електронними мережами все складніше.
Зростання виробництва сучасних модифікацій комп’ютерів збільшує
потенціальний потік нематеріалізованих передач.

Термін “ембарго (повне або часткове)”, наведений у абзаці восьмо-
му статті 1 цього Закону, законодавець визначив як “заборона чи
обмеження експорту товарів до держав, визначених міжнародними
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організаціями, членом яких є Україна, або до держав, щодо яких про-
водиться відповідна національна політика”.

Статут ООН розглядає “ембарго” як колективну репресивну дію,
санкцію щодо держави, чиї дії або наміри можуть тлумачитись як такі,
що загрожують міжнародній безпеці. У загальному розумінні, ембар-
го – це певна заборона на ввезення чи вивезення з держави товарів чи
валюти з метою здійснення економічного тиску на країну-імпортера
чи країну-експортера; сприяння розвиткові тієї чи іншої галузі віт-
чизняного виробництва; захисту певних монопольних інтересів; усу-
нення військової, екологічної та іншої загрози; введення міжнародних
правових санкцій.

У абзаці восьмому статті 1 Закону, що коментується, законодавець
до змісту терміна “ембарго” заклав діяння, що пов’язані виключно з
експортом товарів, що охоплюються цим Законом (див. Коментар до
абзацу третього статті 1 цього Закону).

Ембарго може виявлятися у двох формах:
– повне ембарго, тобто введення режиму абсолютної заборони на

експорт товарів;
– часткове ембарго, тобто запровадження певних обмежень щодо

експорту товарів за допомогою засобів квотування, ліцензування, різ-
номанітних дозвільних процедур тощо.

Необхідною вимогою для встановлення режиму ембарго є рішення
міжнародних організацій, членом яких є Україна, або рішення
України щодо держави, відносно до якої вводиться режим ембарго, з
метою забезпечення національних інтересів. Саме тому правовою
природою ембарго є рішення або міжнародної організації, або самої
України.

Встановлення чи скасування повного або часткового ембарго, а
також інших обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних
зобов’язань України здійснюється у відповідності з порядком, визна-
ченим Положенням про порядок забезпечення виконання рішень
Ради Безпеки ООН щодо встановлення (скасування) ембарго на екс-
порт товарів, затвердженим Указом Президента України від 15 липня
1999 року № 861 “Про Порядок встановлення (скасування) обмежень
на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України”,
що передбачає прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних
постанов про встановлення (скасування) ембарго на виконання
рішень РБ ООН. 

Питання щодо встановлення (скасування) обмежень на експорт
товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортно-
му контролю, виходячи з інтересів національної безпеки, вирішують-
ся з додержанням вимог, визначених Порядком вирішення питань,
пов’язаних із встановленням (скасуванням) обмежень на експорт
товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортно-
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му контролю, затвердженим Указом Президента України від 15 липня
1999 року № 861.

Передбачається, що після прийняття Президентом України акта
про встановлення таких обмежень Кабінет Міністрів України видає
постанову про затвердження номенклатури товарів, експорт яких під-
падає під обмеження.

У разі скасування Президентом України повністю або частково
акта про встановлення обмежень Кабінет Міністрів України скасовує
в установленому порядку повністю або частково попередню постано-
ву про затвердження номенклатури товарів, експорт яких підпадає під
обмеження. 

Додержання обмежень забезпечується відповідно до порядку
здійснення державного експортного контролю в Україні. 

Дія обмежень, як правило, не передбачає припинення виконання
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо експорту товарів,
укладених до прийняття Президентом України акта про встановлення
обмежень. 

З метою прискорення введення в дію чи скасування в Україні сан-
кцій ООН щодо міжнародних передач товарів військового призначен-
ня та подвійного використання Держекспортконтроль та інші цен-
тральні органи виконавчої влади, які виконують завдання з міжна-
родного військово-технічного співробітництва та експортного кон-
тролю, після отримання відповідного повідомлення Міністерства
закордонних справ України можуть застосовувати або припиняти дію
цих санкцій до прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів
України (Указ Президента України від 24 грудня 2002 року № 1207
“Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері вій-
ськово-технічного співробітництва”).

У абзаці дев’ятому статті 1 цього Закону наведено термін “імпорт”,
під яким законодавець розуміє “купівлю або отримання на інших
законних підставах від іноземних суб’єктів господарської та іншої
діяльності товарів із ввезенням або без ввезення цих товарів в
Україну, включаючи їх купівлю для власного споживання філіями та
представництвами установ і організацій України, що знаходяться за її
межами, а також дипломатичними представництвами та консульськи-
ми установами України за кордоном”. Ця частина Закону за власним
змістовим навантаженням регламентує поняття “імпорт”:

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

– з іншого боку, як отримання на інших законних підставах това-
рів, тобто фактичний перехід майнових прав на ці товари до вітчизня-
них суб’єктів на підставах, що не заборонені чинним законодавством
України.
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Специфікою імпорту товарів є те, що отримувачем цих товарів за
результатами купівлі чи передачі на законних підставах є вітчизняний
суб’єкт господарської чи іншої діяльності незалежно від перетину
цими товарами меж митного кордону України.

До змісту поняття “імпорт” законодавець відносить і купівлю това-
рів для власного споживання філіями та представництвами установ і
організацій України, що знаходяться за її межами, а також диплома-
тичними представництвами та консульськими установами України за
кордоном. Тим самим до поняття “імпорт” закладена умова цілеспря-
мованості купівлі товарів (для власного споживання) та встановлено
чіткий перелік суб’єктів, що відповідно до поняття «імпорт» є покуп-
цями, за умови, що вони знаходяться за межами України:

– філії та представництва установ і організацій України – тобто
відокремлені підрозділи вітчизняних юридичних осіб, що знаходять-
ся за межами України та входять до складу цих осіб. На них покладе-
ні окремі господарські функції в рамках діяльності всієї установи чи
організації;

– дипломатичне представництво України за кордоном – це постій-
ний закордонний орган зовнішніх відносин України, очолюваний
дипломатичним представником;

– консульська установа України за кордоном – це постійно діючий
орган зовнішніх відносин України, розміщений на території іноземної
держави згідно із міжнародними угодами, що виконує консульські
функції щодо захисту інтересів своєї держави, її громадян та юридич-
них осіб в межах консульських округів.

Наведений у абзаці десятому статті 1 Закону, що коментується,
термін “реекспорт” визначений законодавцем як “продаж або переда-
ча на інших законних підставах іноземним суб’єктам господарської та
іншої діяльності з вивезенням або без вивезення за межі України това-
рів, раніше імпортованих в Україну”. Ця частина Закону за власним
змістовим навантаженням регламентує поняття “реекспорт”:

– з одного боку, як продаж товарів, тобто операції, що здійснюють-
ся згідно з договорами купівлі-продажу, які передбачають 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 чинним законодавством України.

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

Реекспорт товарів за своїм значенням законодавець відносить і до
терміна “експорт” цих товарів (див. Коментар до абзацу третього стат-
ті 1 цього Закону).
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Законодавством регламентується також положення про незалеж-
ність режиму реекспорту товарів від перетину ними митного кордону
(див. Коментар до абзацу третього статті 1 цього Закону).

У поняття “реекспорт” законодавцем вкладено ті ж самі дії з про-
дажу 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 операцій, а саме товари, що
раніше були імпортовані в Україну. Тим самим встановлюється часо-
вий критерій, що застосовується до цих операцій, та критерій статусу
імпортованості товарів (факт попереднього ввезення та оформлення
на території України).

У абзаці одинадцятому статті 1 термін “транзит” визначений зако-
нодавцем як “перевезення товарів з однієї до іншої іноземної держави
територією України між двома пунктами 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 перевезення на території України в установленому поряд-
ку переходить від однієї до іншої особи”.

За своєю суттю транзит – це форма перевезення товарів, що поля-
гає у фізичному переміщенні товарів у просторі, незалежно від спосо-
бів і технічного устаткування для їх перевезення. Транзит товарів від-
бувається з території однієї іноземної держави на територію іншої іно-
земної держави, маршрут руху якого проходить через територію
України, в результаті чого перетинається державний кордон України
лише через один або два пункти пропуску.

Відповідно до статті 1 Закону України від 4 листопада 1991 року
“Про державний кордон України” державний кордон України – це
лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визнача-
ють межі території України – суші, вод, надр, повітряного простору.

Пункт пропуску через державний кордон України – це спеціально
виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у мор-
ських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом буді-
вель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, мит-
ний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб,
транспортних засобів, вантажів та іншого майна. 

Законодавець встановлює винятки із загального положення про
транзит, а саме режим транзитного транспортування товарів відсут-
ній: при переході від однієї особи до іншої в установленому порядку
права власності чи права володіння та користування товаром у разі
такого перевезення на території України.

Порядок переходу майнових прав (в т.ч. права власності, володін-
ня і користування) визначається чинним законодавством України
(Цивільний кодекс України, 2003 р., Господарський кодекс України,
2003 р. тощо)
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У абзаці дванадцятому статті 1 термін “тимчасове вивезення това-
рів” визначений законодавцем як “вивезення товарів з України до іно-
земної держави з наступним їх поверненням в Україну”. У поняття
“тимчасове вивезення товарів” законодавець вкладає фактор періо-
дичності часу відносно перебування товарів за межами України. Саме
з метою забезпечення тимчасових потреб і інтересів товари вивозять-
ся за кордон України. Важливе значення тут має:

1) факт перетину товарами державного кордону України;
2) обов’язок декларанта про повернення товарів на територію

України (додатково див. коментар до абзаців три та одинадцять статті
1 цього Закону щодо поняття “митний кордон України” та “держав-
ний кордон України”).

У абзаці тринадцятому статті 1 термін “тимчасове ввезення това-
рів” визначений законодавцем як “ввезення товарів в Україну з іно-
земної держави з наступним їх вивезенням за межі України”. У понят-
тя “тимчасове ввезення товарів” законодавець також як і для терміну
“тимчасове вивезення товарів” вкладає фактор періодичності часу від-
носно перебування іноземних товарів на території України. Саме з
метою забезпечення тимчасових потреб і інтересів товари ввозяться
на територію України. Важливе значення тут має:

1) факт перетину державного кордону України товарами в напрям-
ку ввезення;

2) обов’язок декларанта про вивезення товарів за межі території
України (додатково див. Коментар до абзаців три та одинадцять стат-
ті 1 цього Закону щодо поняття “митний кордон України” та “держав-
ний кордон України”).

У абзаці чотирнадцятому статті 1 наведено термін “товари”, під
яким законодавець безпосередньо розуміє “товари військового при-
значення та подвійного використання”. Саме ці класи товарів визна-
чені у преамбулі Закону, що коментується. Але у статті 10 Закону
законодавець визначив і такий клас товарів як “товари, не внесені до
списків”, до яких, у випадках, визначених статтею 10 Закону, також
можуть бути застосовані процедури державного експортного контро-
лю. Під списками розуміються відповідні затверджені Кабінетом
Міністрів України список товарів військового призначення та списки
товарів подвійного використання.

Таким чином, у загальному вигляді для цілей Закону, що коменту-
ється, термін “товари” слід трактувати у більш широкому значенні,
ніж це визначено у абзаці чотирнадцятому статті 1 Закону.

У абзаці п’ятнадцятому статті 1 Закону, що коментується, за -
конодавцем визначено термін “товари військового призначення”,
який в сукупності чи окремо означає вироби військового призначен-
ня, послуги військового призначення чи технології військового при-
значення.
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У абзаці шістнадцятому статті 1 Закону визначено термін “вироби
військового призначення” – “озброєння, боєприпаси, військова та
спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробниц-
тва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально
призначені для розроблення, виробництва або використання зазначе-
них виробів”. У Законі, що коментується, окремі складові цього тер-
міну мають таке значення:

“озброєння” – пристрої, прилади і предмети, спеціально виготов-
лені і конструктивно призначені для ураження живої чи іншої сили.
Термін “озброєння” охоплює, але не обмежується такими озброєння-
ми, як озброєння стрілецьке та артилерійське, системи (комплекси)
ракетні і ракетно-космічні, керовані (некеровані) ракети та їх скла-
дові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові оди-
ниці до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанцій-
ного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслу-
говування ракет, апарати торпедні та бомбомети для глибинних
бомб;

“боєприпаси” – пристрої, призначені для пострілу із зброї, що
об’єднують в одне ціле за допомогою гільзи засіб ініціювання, металь-
ний заряд і спорядження, що метається, або їх сполучення – (патро-
ни) та вибухові речовини, що можуть використовуватись для споряд-
ження патронів (набоїв). Термін “боєприпаси” охоплює, але не обме-
жується такими боєприпасами, як боєприпаси артилерійські та стрі-
лецькі, бомби авіаційні та їх складові одиниці, гранати, бойові части-
ни, боєголовки та вибухові компоненти керованих (некерованих)
ракет та снарядів, міни наземні та фугаси, міни морські та їх компо-
ненти, торпеди та їх компоненти, бомби глибинні та їх компоненти,
військова піротехніка, пристрої підривні, речовини вибухові та поро-
хи, піропатрони та пристосування приводні та їх складові одиниці,
інструменти та обладнання спеціальні для знешкодження наземних та
підводних боєприпасів, капсулі, підривники, вибухові компоненти та
інше приладдя для боєприпасів, спеціальне обладнання для експлуа-
тації та обслуговування боєприпасів;

“військова піротехніка” – суміші твердого або рідкого палива та
оксидантів, які при запалюванні вступають в активну хімічну реакцію,
що проходить з контрольованою швидкістю, з метою створення конк-
ретних затримок часу або кількості тепла, шуму, диму, видимого світ-
ла або інфрачервоного випромінювання. Пірофорні речовини є під-
групою піротехнічних речовин, які не містять оксидантів, але само-
займаються при контакті з повітрям;

“військові вибухові речовини” – тверді, рідкі чи газоподібні речо-
вини або суміші речовин, які при їх використанні як первісного, при-
скорювального або головного заряду в боєголовках, пристроях для
руйнування та в інших військових цілях, детонують;



57

“військова техніка” – пристрої, приладдя і предмети, спеціального
виготовлення і конструктивно призначені для військового кінцевого
використання. Термін “військова техніка” охоплює, але не обмежуєть-
ся такою технікою, як :

літаки та вертольоти бойові, учбово-бойові, транспортні, апарати
літальні безпілотні, складові одиниці літальних апаратів, пристрої та
агрегати авіаційні, обладнання для забезпечення зльоту, посадки та
технічного обслуговування літальних апаратів;

бойові кораблі та катери, кораблі спеціального призначення, судна
та катери забезпечення і спеціальні, апарати глибоководні;

машини бойові колісні, машини військові спеціальні колісні,
машини бойові гусеничні, спеціальне приладдя, озброєння бойової
колісно – гусеничної техніки;

спеціальна техніка телефонного, телеграфного та іншого видів зв’яз-
ку та передачі даних, їх складові частини; технічні засоби апаратури,
ліній і каналів зв’язку та їх складові одиниці, апаратура шифрувальна та
її складові частини, спеціальна техніка факсимільного зв’язку, техніка
спеціального радіозв’язку, апаратура радіонавігаційних систем, спеці-
альна апаратура для запису (відеозапису) та відтворення звуку (відео-
сигналів), обладнання радіолокаційне, гідролокаційне, техніка протидії
радіоелектронним, інфрачервоним, оптичним, гідроакустичним засобам
виявлення цілей, засобам зв’язку, радіорозвідки противника, технічного
захисту інформації та комплексного технічного контролю; спеціальне
обладнання для автоматизованої (автоматичної) обробки даних вій-
ськового призначення, програмне забезпечення;

комплектуючий виріб – виріб, який є деталлю (складовою одини-
цею) або їх сукупністю, має конструктивну цілісність, призначений
для застосування у складі виробу озброєння, боєприпасів чи військо-
вої техніки, не виконує без сполуки з іншими деталями (складовими
одиницями) самостійної цільової функції, не зазначає ніяких змін у
процесі розробки виробів, 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;

спеціальний комплектуючий виріб – виріб, який є деталлю (скла-
довою одиницею) або їх сукупністю, має конструктивну цілісність,
спеціально призначений для застосування у складі конкретного виро-
бу озброєння, боєприпасів чи військової техніки або їх складової час-
тини, не виконує без сполуки з іншими деталями (складовими одини-
цями) самостійної цільової функції, не зазнає ніяких змін у процесі
розробки виробів, де його застосовують, розроблений для конкретних
виробів озброєння, боєприпасів чи військової техніки та такий, що
виробляється за самостійними комплектами конструкторської та тех-
нологічної документації;
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вибухові матеріали – різноманітні і численні природні і штучні
сполучення або реакції (під впливом зовнішнього удару, тертя, нагрі-
вання, вибуху іншої речовини). Термін вибухові матеріали об’єднує в
собі два терміни – “вибухові речовини” та “засоби ініціювання”:

вибухові речовини – це хімічні сполуки чи суміші, здатні під впли-
вом зовнішнього імпульсу до самопоширення з великою швидкістю
хімічної реакції із утворенням газоподібних продуктів та виділенням
тепла. До них належить амоніти, амонали, тротил, вибухові напівпро-
дукти утилізації – порохи тощо;

засоби ініціювання – зовнішні джерела імпульсу для здійснення
вибуху (електродетонатори, капсуль-детонатори, вогнепровідний та
детонаційний шнури тощо) (наказ Міністерства внутрішніх справ
України від 21 серпня 1998 року № 622).

Крім зазначених вище озброєння та військової і спеціальної техні-
ки, боєприпасів та їх складових частин, вибухових речовин, спеціаль-
них комплектуючих виробів, слід також віднести до виробів військо-
вого призначення таку продукцію, як навчальна зброя, макети, трена-
жери, імітатори різних видів озброєнь та військової техніки; прилади
і комплектуючі вироби, системи зв’язку й управління військами,
озброєнням і військовою технікою; інженерно-технічні споруди та
устаткування для бойового застосування озброєння та військової тех-
ніки; спеціальне устаткування і технології для ремонту, модернізації
або утилізації зброї і техніки; спеціально призначені для військового
кінцевого використання системи забезпечення життєдіяльності осо-
бового складу збройних сил та спеціального призначення; технічну
документацію (нормативно-технічну, конструкторську, проектну, тех-
нологічну, експлуатаційну, програмну, інструктивно-методичну) на
створення, виробництво, експлуатацію, бойове застосування, модер-
нізацію, ремонт і утилізацію виробів військового призначення; норма-
тивно-технічну інформацію, винаходи, промислові зразки та іншу
інтелектуальну продукцію військового призначення; спеціальне про-
грамно-математичне забезпечення систем автоматизованого управ-
ління військами, озброєнням і технікою, науково-дослідні і дослідно-
конструкторські роботи військового призначення.

У абзаці сімнадцятому статті 1 Закону, що коментується, під тер-
міном “послуги військового призначення” розуміється “надання іно-
земним юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами
послуг, у тому числі посередницьких (брокерських), у сфері розроб-
лення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту,
технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації,
управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення,
ідентифікації, придбання або використання виробів чи технологій
військового призначення, а також надання зазначеним юридичним
особам іноземної держави чи її представникам або іноземцям послуг з
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фінансування таких робіт”. У Законі, що коментується, окремі скла-
дові цього терміна мають таке значення:

“послуга” – трудова діяльність, результати якої є корисний ефект,
особлива споживча вартість. Особливістю послуги є збіг у часі і про-
сторі процесів виробництва, реалізації і споживання їх споживчої вар-
тості;

“розроблення” – усі стадії робіт до серійного виробництва, зокрема
такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз проектних варі-
антів, проектні концепції, складання та випробування прототипів,
схеми дослідного виробництва, технічна документація, процес пере-
дачі технічної документації у виробництво, конструктивне виконання
конфігурації, конструктивне виконання складання, макетування;

“виробництво” – усі виробничі стадії, зокрема такі, як розроблення,
проектування та конструювання виробу, виготовлення, інтеграція, скла-
дання (установка), перевірка, випробування, забезпечення якості;

“будівництво” – виконання будівельних робіт з метою створення
інженерно-технічних споруд та інших об’єктів, призначених для
обслуговування, експлуатації, демілітаризації, знищення або зберіган-
ня виробів військового призначення;

“складання” – створення виробів військового призначення шля-
хом складання їх із складових частин відповідно до технічної доку-
ментації на такі вироби;

“випробування” – проведення випробувань виробів військового
призначення з метою визначення їх відповідності до вимог норматив-
но – технічної та експлуатаційної документації на такі вироби;

“ремонт” – відновлення технічного стану виробів військового при-
значення до стану, придатного до їх подальшого використання за при-
значенням;

“технічне обслуговування” – проведення робіт з обслуговування
виробів військового призначення з метою підтримки їх технічного
стану на рівні, який забезпечує їх подальше використання за призна-
ченням;

“модифікація” – стосується виробів та технологій, які в результаті
модифікації набувають специфічних властивостей для певного засто-
сування;

“модернізація” – стосується виробів та технологій, які в результаті
модернізації набувають поліпшених специфічних властивостей, що
роблять їх, за певними характеристиками, кращими, ніж їх немодерні-
зовані аналоги;

“експлуатація” – використання виробів та технологій за призна-
ченням;

“використання” – це експлуатація, монтаж (крім установки на
місці), технічне обслуговування (перевірка), ремонт, капітальний ре -
монт та відновлення;
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“управління” – вплив на об’єкти управління, завдяки якому забез-
печується можливість їх функціонування або їх використання за при-
значенням;

“демілітаризація” – приведення виробів та технологій військового
призначення до стану, який повністю виключає їх використання за
військовим призначенням, викладеним у нормативно – технічній
документації на такі вироби. Як правило, демілітаризація здійснюєть-
ся шляхом відповідних доробок (модифікацій) виробів та технологій
військового призначення, які забезпечують виключення з них спеці-
ально призначених для військового використання компонентів;

“спеціально призначений” – стосується виробів, матеріалів, облад-
нання, спеціальних комплектуючих виробів, компонентів, аксесуарів,
супутнього обладнання, допоміжного обладнання або програмного
забезпечення, які в результаті розроблення або модифікації мають
унікальні властивості, завдяки яким вони призначаються для досяг-
нення певних наперед визначених цілей. Наприклад, одиниця облад-
нання, що “спеціально призначене” для використання в ракеті, тільки
тоді вважатиметься такою, якщо вона не має ніяких інших функцій
або використання. Так само одиниця виробничого обладнання, що
“спеціально призначене” для виробництва певного типу компонента,
тільки тоді буде вважатися такою, якщо вона не може виробляти інші
типи компонентів;

“спеціально призначені для військового використання” – стосуєть-
ся виробів, матеріалів, обладнання, спеціальних комплектуючих
виробів, компонентів, аксесуарів, супутнього обладнання, допоміжно-
го обладнання, програмного забезпечення, які в результаті розроблен-
ня або модифікації мають унікальні властивості, завдяки яким вони
призначаються для досягнення певних наперед визначених цілей
(наприклад, відповідно до конструкторської, технічної документації
на їх розроблення, виготовлення та використання, розроблені для
виготовлення виключно за військовими стандартами, або розроблені
та виготовлені чи модифіковані для використання тільки у конкрет-
ному військовому виробі (групі військових виробів), або розроблені
чи модифіковані для виробництва, використання, складання, ремонту,
технічного обслуговування, експлуатації насамперед військових
виробів тощо); 

“знищення” – приведення виробів та технологій у стан, який
повністю виключає їх будь-яке використання;

“збут” – передача виробів чи технологій від одного суб’єкта іншо-
му з відповідним переходом права власності на ці товари;

“зберігання” – знаходження товарів на спеціально пристосованих
для цього або інших об’єктах;

“виявлення” – здійснення комплексу заходів, завдяки яким забезпечу -
ється виявлення конкретного виробу, об’єкта, речовини, сполуки тощо;
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“ідентифікація” – передбачає встановлення відповідності конкрет-
них товарів, які є об’єктами ідентифікації, об’єктам (товарам), що
визначені у завданні на здійснення ідентифікації;

“придбання” – отримання виробів чи технології від одного суб’єк-
та іншим з відповідним переходом права власності на товар або права
користування ним;

“фінансування” – надання іноземним юридичним чи фізичним
особам в Україні або за її межами фінансових послуг у сфері розроб-
лення, виробництва, будівництва, складання, випробування, ремонту,
технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації,
управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення,
ідентифікації, придбання або використання виробів чи технології вій-
ськового призначення. 

У абзаці вісімнадцятому статті 1 Закону, що коментується, під
поняттям “технології військового призначення” розуміється “спеці-
альна інформація в будь-якій формі (за винятком загальнодоступної
інформації, у тому числі інформації з фундаментальних наукових
досліджень), що необхідна для розроблення, виробництва або вико-
ристання виробів військового призначення та надання послуг вій-
ськового призначення”. Ця інформація може надаватися у формі тех-
нічних даних або технічної допомоги:

“технічні дані” – проекти, плани, креслення, схеми, діаграми, моде-
лі, формули, специфікації, програмне забезпечення, посібники та
інструкції, розміщені на папері або на інших, у тому числі й електрон-
них носіях інформації. До технічних даних також відносяться світло-
копії та таблиці. Носіями інформації або пристроями є диски, стрічки,
постійні запам’ятовувальні пристрої чи будь-які інші матеріальні
носії інформації;

“технічна допомога” – проведення інструктажів, надання консуль-
тацій, здійснення заходів з метою підвищення кваліфікації, навчання,
практичного освоєння методів роботи. Технічна допомога може вклю-
чати передачу технічних даних.

Передача (розкриття) технологій може здійснюватися шляхом
передачі в Україні чи за її межами у будь-якій формі (будь-яким засо-
бом) технологій іноземному суб’єкту господарської чи іншої діяль-
ності, іноземцю чи особі без громадянства.

Технічні дані можуть передаватися як на відповідних матеріальних
носіях інформації (папір, гнучкий диск, компакт-диск, магнітна стріч-
ка тощо), тобто матеріальними засобами, так і нематеріальними засо-
бами (телефон, факс, електронна пошта, сервери, локальні мережі,
“Internet” тощо).

Технічна допомога звичайно передається нематеріальними засоба-
ми (включаючи усну передачу, візуальне і мовне навчання під час про-
ведення інструктажів, конференцій, зустрічей, дискусій, наукових
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обмінів, консультацій, візуальних інспекцій, демонстрацій, лекцій,
семінарів тощо).

Фундаментальні наукові дослідження – експериментальні чи тео-
ретичні роботи, що проводяться в основному з метою набуття нових
знань про фундаментальні принципи явищ або фактів, які спостеріга-
ються і первісне не спрямовані на досягнення конкретної практичної
мети чи розв’язання конкретного завдання. 

“Загальнодоступна” – для цілей цього Закону технологія (в тому
числі програмне забезпечення), що зроблена доступною без обмежень
для її подальшого розповсюдження. Слід відзначити, що обмеження,
які випливають з авторського права, не виключають відповідну тех-
нологію із “загальнодоступних”.

У абзаці двадцять першому статті 1 Закону, що коментується, зако-
нодавцем визначено термін “базові технології”, який визначає “техно-
логії, які визначають принцип роботи і використання техніки, та еле-
менти технологій, без яких військова техніка не може бути створена і
використана”.

Самим визначенням терміна “базові технології” законодавець
визначив їх зміст. До таких технологій віднесено технології, що визна-
чають принцип роботи військової техніки (виробів військового при-
значення) та технологій, що визначають принцип використання такої
техніки (виробів). 

Особливо визначено, що під “базовою технологією” розуміється не
тільки технологія взагалі, а й елементи технологій, без яких військова
техніка “не може бути створена і використана”, тобто експортному
контролю підлягають також і окремі елементи технологій.

Термін “товари подвійного використання”, визначений у абзаці
двадцять другому статті 1 Закону, поряд з визначеним раніш у абза-
ці п’ятнадцятому цієї статті терміном “товари військового призна-
чення” є одним з найважливіших термінів, що визначені Законом.
Цей термін законодавець визначив як “окремі види виробів, облад-
нання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціаль-
но не призначені для військового використання, а також послуги
(технічна допомога), пов’язані з ними, які, крім цивільного призна-
чення, можуть бути використані у військових або терористичних
цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів вій-
ськового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки
зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окре-
мі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біо-
логічних та токсичних препаратів, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України”. 

Слід особливо підкреслити суттєву різницю саме між визначення-
ми термінів “товари військового призначення” та “товари подвійного
використання”, тому що перші є товарами, що спеціально призначені
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для військового використання, а інші – товарами цивільного призна-
чення, які спеціально не призначені для військового використання. 

До “товарів подвійного використання” належать такі групи товарів:
– товари, що можуть бути використані у створенні звичайних

видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки;
– товари, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї;
– товари, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї;
– товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологіч-

ної (біологічної) та токсинної зброї.
Крім зазначених вище товарів подвійного використання, до таких

товарів (за процедурою здійснення державного експортного контро-
лю) слід віднести і будь-які інші “товари, не внесені до списків” (такі
товари визначені статтею 10 Закону):

щодо яких є дані про наміри або можливість їх використання у
державах, що є їх кінцевими споживачами, для розроблення, вироб-
ництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговуван-
ня, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання,
виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового
знищення чи засобів її доставки;

які ввозяться на територію України з наданням міжнародного
імпортного сертифіката на вимогу держави-експортера;

експорт або тимчасове вивезення яких за межі України здійсню-
ється до держав, стосовно яких резолюціями Ради безпеки ООН,
інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національ-
ним законодавством установлене повне або часткове ембарго на
постачання таких товарів.

Відмінною особливістю товарів подвійного використання законо-
давець визначив те, що такі товари “спеціально не призначені для вій-
ськового використання”, але які, крім цивільного призначення,
можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи
для розроблення, виробництва, використання товарів військового
призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної
зброї чи ядерних вибухових пристроїв. До таких товарів віднесені 
(у тому числі) окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бак-
теріологічних, біологічних та токсинних препаратів.

Переліки (списки) таких товарів затверджуються Кабінетом
Міністрів України відповідно до статті 9 цього Закону і визначені у
додатках до Порядку здійснення державного контролю за міжнародни-
ми передачами товарів подвійного використання, який затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року N 86.

У цьому Законі окремі складові терміна “товари подвійного вико-
ристання” мають таке значення:

“цивільне призначення” – використання товарів подвійного вико-
ристання чи інших товарів (крім товарів військового призначення),



64

виготовлених за “цивільними” стандартами, нормативно-технічними
документами з цивільною метою; 

“вироби подвійного використання” – техніка подвійного викорис-
тання та спеціально призначені для такої техніки комплектуючі вироби;

“обладнання” – окремі види техніки, інструментальне оснащення,
шаблони, стенди, оправки, форми, штампи, пристрої для регулюван-
ня, контрольно-випробувальне обладнання, інше обладнання та їх
компоненти, спеціально призначені або модифіковані для “розроб-
лення” або для однієї чи більше стадій “виробництва” товарів;

“розроблення” – усі стадії робіт, що проводяться до серійного
виробництва, такі як: проектування, проектні дослідження, аналіз
проектних варіантів, розроблення концепцій проектування, складан-
ня та випробування прототипів (дослідних зразків), створення схеми
дослідного виробництва, створення проектної документації, процес
перетворення проектної документації у продукт, проектування конфі-
гурації, проектування схеми компонування, макетування;

“виробництво” – усі виробничі стадії, зокрема такі, як “розроблен-
ня”, проектування та конструювання виробу, виготовлення, інтегра-
ція, складання (установлення), перевірка, випробування, забезпечен-
ня якості;

“використання” – це експлуатація, монтаж (з установленням на
місці), технічне обслуговування (перевірка), ремонт, капітальний
ремонт та відновлення; 

“зброя масового знищення” – ядерна, хімічна, біологічна, бактеріо-
логічна та токсинна зброя;

“засоби доставки зброї масового знищення” – для цілей експор-
тного контролю визначені як закінчені ракетні системи (включаючи
балістичні ракети, космічні ракети-носії та метеорологічні ракети) та
атмосферні безпілотні літальні апарати (включаючи крилаті ракети,
радіокеровані літаки-мішені та радіокеровані розвідувальні літаки),
що здатні доставляти не менш як 500 кг корисного навантаження на
дальність не менш як 300 км. Під дальністю розуміється максимальна
відстань, яку конкретна ракетна система чи система атмосферного
безпілотного літального апарату здатні подолати в режимі усталеного
польоту, вимірювана як проекція її траєкторії на поверхню землі. Під
корисним навантаженням розуміється повна маса, яка може перено-
ситися чи доставлятися визначеною ракетною системою або систе-
мою атмосферного безпілотного літального апарату, що не використо-
вується для підтримання польоту;

“ядерний вибуховий пристрій” – будь-який вибуховий пристрій,
здатний виділяти ядерну енергію незалежно від мети, з якою він може
бути використаний;

“послуги (технічна допомога) подвійного використання” – надання
іноземним юридичним особам чи іноземцям в Україні або за її ме жа ми
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технічної підтримки, пов’язаної з ремонтом, розробленням, виробниц-
твом, використанням, складанням, випробуванням, модифікацією,
модернізацією, підтримкою в робочому стані, включаючи авторський та
гарантійний нагляд, або будь-яке інше технічне обслуговування систем,
обладнання та їх компонентів, програмного забезпечення та технологій,
що підлягають державному експортному контролю. Послуга (технічна
допомога) може набувати форми інструктажу, підвищення кваліфіка-
ції, навчання, практичного освоєння методів роботи, надання консуль-
тацій і може включати передачу технічних даних; 

“авторський нагляд” – комплекс заходів (робіт), які здійснюються
розробником або виробником конкретних зразків товарів, пов’язаних
із безпосередніми наглядом за якістю (технічним станом) розробле-
них та вироблених ними зразків, з метою забезпечення підтримки на
необхідному рівні та вдосконалення технічних характеристик зраз-
ків,усунення виявлених недоліків у конструкції зразків товарів і їх
технічній (експлуатаційній) документації, визначення характеру
несправностей зразків товарів, причин їх виникнення і вжиття заходів
для їх усунення, а також виявлення тенденцій змін якості зразків
товарів та використання результатів авторського нагляду під час роз-
роблення нових та модернізації існуючих зразків товарів; 

“гарантійний нагляд” – комплекс заходів (робіт), які здійснюють-
ся розробником або виробником конкретних зразків товарів, пов’яза-
них із забезпеченням підтримки на необхідному рівні технічних
характеристик зазначених товарів і виданих гарантійних зобов’язань
стосовно цих товарів, а саме: участь у технічних обслуговуваннях,
ревізіях та оглядах, усунення несправностей, відновлення технічної
готовності, проведення ремонту,забезпечення введення в експлуата-
цію і приведення у готовність до застосування за призначенням, про-
ведення аналізу технічного стану, проведення доробок агрегатів і сис-
тем,заміна комплектуючих елементів з обмеженими (минулими)
строками експлуатації;  

“програма” – послідовність команд для виконання або перетворен-
ня у форму, яка підлягає виконанню електронним комп’ютером;

“програмне забезпечення” – набір однієї або більше програм або
мікропрограм, зафіксованих на будь-якому матеріальному носії;

“технологія подвійного використання” – спеціальна інформація у
будь-якій формі, необхідна для розроблення, виробництва або викорис-
тання виробів, обладнання чи матеріалів подвійного використання, чи
надання відповідних послуг відносно цих товарів. Ця інформація може
надаватися у формі “технічних даних” або “технічної допомоги”;

“технічні дані” – світлокопії, плани, креслення, схеми, діаграми,
моделі, формули, таблиці, технічні проекти та специфікації, програм-
не забезпечення, посібники та інструкції, розміщені на папері або
інших, у тому числі й електронних, носіях інформації;
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“технічна допомога” – проведення інструктажів, надання консуль-
тацій, здійснення заходів з метою підвищення кваліфікації, навчання,
практичного освоєння методів роботи. Технічна допомога може вклю-
чати передачу технічних даних.

Визначення “технології” для цілей експортного контролю за міжна-
родними передачами товарів подвійного використання не поширюєть-
ся на загальнодоступну технологію або фундаментальні дослідження.

Під “загальнодоступною технологією” або “програмним забезпечен-
ням” розуміється технологія або програмне забезпечення, зроблені
доступними для їх подальшого розповсюдження без обмежень (обме-
ження, які випливають з авторського права, не виключають відповідну
технологію або програмне забезпечення із загальнодоступних).

Під “фундаментальними науковими дослідженнями” розуміються
експериментальні або теоретичні роботи, що проводяться передусім з
метою набуття нових знань про фундаментальні принципи явищ або
фактів, що спостерігаються, і які первісно не спрямовані на досягнен-
ня конкретної практичної мети чи виконання конкретного завдання.

Передача (розкриття) технологій може здійснюватися шляхом
передачі в Україні чи за її межами у будь-якій формі (будь-яким засо-
бом) технологій іноземному суб’єкту господарської чи іншої діяль-
ності, іноземцю чи особі без громадянства.

Технічні дані можуть передаватися як на відповідних матеріальних
носіях інформації (папір, гнучкий диск, компакт-диск, магнітна стріч-
ка тощо), тобто матеріальними засобами, так і нематеріальними засо-
бами (телефон, факс, електронна пошта, сервери, локальні мережі,
інтернет тощо).

Технічна допомога звичайно передається нематеріальними засоба-
ми, включаючи усну передачу, візуальне і мовне навчання під час про-
ведення інструктажів, конференцій, зустрічей, дискусій, наукових
обмінів, консультацій, візуальних інспекцій, демонстрацій, лекцій,
семінарів тощо.

У абзаці двадцять четвертому статті 1 Закону наведено термін
“кінцеві споживачі”, під яким законодавець розуміє “суб’єктів госпо-
дарювання України, державні органи України, Збройні Сили України
та інші військові формування, правоохоронні органи, іноземні суб’єк-
ти господарської та іншої діяльності, які безпосередньо є споживача-
ми товарів, відповідно імпортованих в Україну або експортованих з
України”. Деякі з термінів, що наведені вище, застосовуються в тако-
му значенні:

“споживачі” – суб’єкти господарювання України, державні органи
України, Збройні Сили України та інші військові формування, правоо-
хоронні органи, іноземні суб’єкти господарської та іншої діяльності;

“споживання” – отримання суб’єктами господарювання України,
державними органами України, Збройними Силами України та інши-
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ми військовими формуваннями, правоохоронними органами, інозем-
ними суб’єктами господарської та іншої діяльності товарів військово-
го призначення, товарів подвійного використання та інших товарів, до
яких застосовуються процедури державного експортного контролю,
відповідно імпортованих в Україну або експортованих з України, та
користування такими товарами.

Термін “військове кінцеве використання” наведений у абзаці двад-
цять п’ятому статті 1 Закону законодавець визначив як “використан-
ня будь-яких товарів з метою розроблення, виробництва, складання,
випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації,
модернізації, експлуатації, зберігання, виявлення, ідентифікації, при-
дбання виробів військового призначення, у тому числі використання
виробничого, випробувального або технологічного обладнання та
його компонентів; використання будь-яких складових частин зазначе-
них товарів, а також обладнання, матеріалів, програмного забезпечен-
ня і технологій чи надання будь-яких послуг; включення таких това-
рів до складу виробів військового 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, модифікації, модернізації, експлуатації,
зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання виробів військового
призначення”. Серед таких товарів законодавець особливо відзначив
виробниче, випробувальне або технологічне обладнання та його компо-
ненти; складові частини зазначених товарів, обладнання, матеріали,
програмне забезпечення і технології, включення таких товарів до виро-
бів військового призначення, а також будь-які послуги щодо товарів
військового призначення. Таке тлумачення цього терміна пов’язано з
тим, що військове використання товарів є одним із найважливіших
об’єктів експортного контролю, завдяки чому забезпечується держав-
ний експортний контроль у випадках національних чи міжнародних
обмежень на експорт товарів військового призначення, товарів подвій-
ного використання та інших товарів, щодо яких застосовуються проце-
дури державного експортного контролю з метою запобігання розпов-
сюдженню зброї масового знищення, засобів її доставки та звичайних
озброєнь (звичайних видів товарів військового призначення). Саме цей
термін застосовується законодавцем у статті 10 цього Закону з метою
визначення додаткових обов’язків суб’єкта господарювання у випадку
експорту будь-яких товарів до держав, стосовно яких резолюціями 
РБ ООН, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи
національним законодавством встановлене повне або часткове ембарго
на постачання товарів військового призначення.

У абзаці двадцять дев’ятому статті 1 Закону законодавець визна-
чив один з важливих термінів Закону, а саме термін “суб’єкт здійснен-
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ня міжнародних передач товарів”. Під цим терміном законодавець
розуміє “зареєстрованого центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного експортного контро-
лю суб’єкта господарювання України, який має намір здійснювати або
здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку
(брокерську) діяльність”.

У абзаці двадцять дев’ятому статті 1 цього Закону закріплюються
загальні вимоги до суб’єктів, які здійснюють міжнародні передачі
товарів військового призначення та подвійного використання, а саме:

а) суб’єкт має бути зареєстрований в установленому законом поряд-
ку та внесений до єдиного реєстру суб’єктів здійснення міжнародних
передач товарів. Реєстрація суб’єкта здійснюється Держекспорт кон тро -
лем за результатами попередньої експертизи товарів. Реєстрація в
Держ експортконтролі суб’єкта господарювання України як суб’єкта
здійснення міжнародних передач товарів є необхідною передумовою
для наступного розгляду матеріалів до заяв такого суб’єкта щодо одер-
жання ним відповідних дозволів чи висновків Держекспортконтролю
на право здійснення міжнародних передач. З моменту реєстрації
суб’єкт отримує відповідний статус, що визначає його повноваження.
Порядок реєстрації суб’єктів встановлено Інструкцією про реєстрацію
в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України
як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, що затверджена
наказом Державної служби експортного контролю України від 27 квіт-
ня 2009 року № 31, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
15 липня 2009 року за № 637/16653;

б) суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів визначений
суб’єкт господарювання України. Тим самим законодавець висуває до
суб’єкта вимоги особистого характеру:

– діяльність суб’єкта господарювання, що належним чином зареєс-
трований на території України та здійснює діяльність у сфері суспіль-
ного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продук-
ції, виконання робіт чи надання послуг з метою отримання прибутку;

– суб’єкт господарювання має намір здійснювати чи здійснює між-
народну передачу товарів військового призначення та подвійного
використання. У цьому випадку чинним законодавством України
чітко встановлена вимога щодо активного волевиявлення суб’єкта до
здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення та
подвійного використання або наявність внутрішнього переконання,
направленого на організацію і проведення операцій з міжнародної
передачі товарів;

в) додатково до переліку діяльності суб’єктів, що відносить їх до
вищезазначеної категорії, законодавець регламентує і посередницьку
(брокерську) діяльність. Посередницька (брокерська) діяльність – це
діяльність, що здійснюється представником (брокером) від імені клі-
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єнта, за його дорученням і в його інтересах при укладенні договорів.
Представницька (брокерська) діяльність може здійснюватись через
біржі, брокерські контори та в інших формах, що не заборонені чин-
ним законодавством України (додатково див. Коментар до абзацу
тридцять сьомого статті 1 цього Закону).

Слід відзначити, що відповідно до статті 16 Закону отримання
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката може
здійснювати як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, так і
іноземний суб’єкт господарської або іншої діяльності. На відміну від
суб’єктів господарювання України законодавець не передбачив для
іноземних суб’єктів господарської або іншої діяльності реєстрацію в
Держекспортконтролі та отримання сплати за видачу таким суб’єктам
дозволів чи висновків.

У абзаці тридцятому статті 1 Закону наведено термін “дозвіл”,
який законодавець визначив як “документ, виданий центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, який надає право на експорт чи
імпорт товарів”, а також визначено, що “дозвіл може бути разовим,
генеральним або відкритим”, тобто визначено типи дозволів.

“Дозвіл” – акт згоди, який видається в письмовій чи усній формі
суб’єктом управління, який має у відповідності до регламенту право
встановлювати доцільність реалізації тієї чи іншої дії, заходу тощо.

“Дозвіл” чи “висновок” Державної служби експортного контролю
України – документ установленого зразка, що надається суб’єктами
здійснення міжнародних передач товарів або іноземними суб’єктами
господарської та іншої діяльності при здійснені митного контролю та
митного оформлення товарів, міжнародні передачі яких підлягають
державному експортному контролю (наказ Міністерства фінансів
України від 30 травня 2012 року № 649 “Про затвердження Порядку
використання в митних органах дозволів і висновків Державної служ-
би експортного контролю України та їх електронних копій”, зареєс-
трований в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за №
1040/21352), але зазначений документ не звільняє цих суб’єктів від
подання митному органу інших документів чи виконання суб’єктами
інших процедур, пов’язаних із здійсненням конкретної міжнародної
передачі товарів.

З метою встановлення порядку оформлення та використання
дозволів/висновків Держекспортконтролю під час переміщення через
митний кордон України товарів, що відповідно до законодавства під-
лягають експортному контролю, наказом Держекспортконтролю від
29 листопада 2004 року № 355 (із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Держекспортконтролю від 1 липня 2009 року № 59), зареєс-
трованим в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2004 року за 
№ 1576/10175, затверджено Інструкцію про порядок оформлення і
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використання дозвільних документів у галузі державного експортно-
му контролю. Згідно з цією Інструкцією у відповідному розділі дозво-
лу/висновку зазначається міжнародна назва режиму передачі товарів.

Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення
відповідної міжнародної передачі будь-якого виробу військового при-
значення є підставою для передачі імпортеру (кінцевому споживаче-
ві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної
для налагодження, експлуатації та використання такого виробу за
цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом чи
висновком (постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада
2003 року № 1807 “Про затвердження Порядку здійснення державно-
го контролю за міжнародними передачами товарів військового при-
значення” та від 28 січня 2004 року № 86 “Про затвердження Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами това-
рів подвійного використання”).

Експорт та тимчасове вивезення товарів здійснюється на підставі
відповідних дозволів чи висновків Держекспортконтролю.

Імпорт та тимчасове ввезення будь-яких товарів військового при-
значення та окремих категорій товарів подвійного використання здійс-
нюється на підставі дозволів чи висновків Держекспорт кон тролю
(постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 ро ку 
№ 1807 “Про затвердження Порядку здійснення державного кон тролю
за міжнародними передачами товарів військового призначення” та від
28 січня 2004 року № 86 “Про затвердження Порядку здійснення дер-
жавного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного
використання”).

У абзаці тридцять першому статті 1 Закону наведено термін
“висновок”, який законодавець визначив як “документ, виданий цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, який надає право на тимча-
сове ввезення або вивезення товарів чи їх транзит, проведення пере-
говорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначен-
ня або про експорт товарів подвійного використання та інших товарів
до держав, стосовно яких установлено часткове ембарго на поставки
таких товарів”, а також визначено, що “висновок може бути разовим,
генеральним або відкритим”.

“Висновок” Держекспортконтролю – документ установленого
зразка, що подається митному органу оформлення для митного офор-
млення товару (наказ Міністерства фінансів України від 30 травня
2012 року № 649 "Про затвердження Порядку використання в митних
органах дозволів і висновків Державної служби експортного контро-
лю України та їх електронних копій”, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 22 червня 2012 року за № 1040/21352). 



71

Транзит будь-яких товарів військового призначення та окремих
категорій товарів подвійного використання територією України здійс-
нюється на підставі відповідного висновку Держекспортконтролю
(постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року
№ 1807 “Про затвердження Порядку здійснення державного контро-
лю за міжнародними передачами товарів військового призначення” та
від 28 січня 2004 року № 86 “Про затвердження Порядку здійснення
державного контролю за міжнародними передачами товарів подвій-
ного використання”).

Тимчасове ввезення суб’єктами товарів військового призначення
та окремих категорій товарів подвійного використання (такі товари
визначені пунктом 22 Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 
2004 року № 86) з метою надання іноземному суб’єкту послуг з їх
ремонту, обслуговування, модернізації тощо, для демонстрації на вис-
тавках, ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою
метою, а також ввезення товарів військовими формуваннями України
для проведення навчань, якщо це не передбачає переходу права влас-
ності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку
Держекспортконтролю.

Тимчасове вивезення товарів військового призначення та товарів
подвійного використання для демонстрації на виставках і ярмарках, рек-
лами, проведення випробувань та з іншою метою, а також тимчасове
вивезення товарів військовими формуваннями України для проведення
навчань або для забезпечення їх діяльності за межами Ук раїни, якщо це
не передбачає переходу права власності на товари, також здійснюється
за наявності позитивного висновку Держ ек спорт контролю.

Крім зазначених вище операцій з міжнародних передач товарів,
отримання висновку також передбачено у випадках проведення суб’єк-
тами господарювання, які зареєстровані Держекспорт кон тролем як
суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів, з іноземними суб’єк-
тами господарської або іншої діяльності переговорів, пов’язаних з укла-
денням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснен-
ня експорту товарів військового призначення, по двійного використан-
ня та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають
державному експортному контролю та щодо яких відповідно до зако-
нодавства застосовується процедура державного експортного контро-
лю, до іноземних держав, щодо яких виходячи з міжнародних
зобов’язань України встановлено ембарго на експорт товарів (постано-
ва Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 ро ку № 500 “Про
затвердження Порядку державного контролю за проведенням перего-
ворів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) щодо здійснення експорту товарів”).
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Абзацами тридцять два, тридцять три та тридцять чотири статті 1
Закону введено поняття різних типів дозвільних документів, під якими
розуміється “разовий”, “генеральний” чи “відкритий” дозвіл чи висновок.

Разовий дозвіл чи висновок законодавець визначив як такий, що
“надається суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів або суб’єк-
там, зазначеним у частині третій статті 15 цього Закону, для проведення
відповідних переговорів або здійснення конкретної міжнародної переда-
чі товарів визначеному кінцевому споживачу із зазначенням їх найме-
нування, кількості, вартості, особливих умов поставки, назви іноземно-
го суб’єкта господарської або іншої діяльності, держави призначення або
походження товарів та їх кінцевого споживача”.

Разовий, відкритий або генеральний дозвіл чи висновок надається
суб’єкту згідно з положеннями Порядку здійснення державного кон-
тролю за міжнародними передачами товарів військового призначення
та Порядку здійснення державного контролю за міжнародними пере-
дачами товарів подвійного використання, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року № 1807 та від
28 січня 2004 року № 86. 

Крім зазначених вище операцій з міжнародних передач товарів,
отримання відповідних висновків Держекспортконтролю також
передбачено при проведенні суб’єктами господарювання з іноземни-
ми суб’єктами господарської або іншої діяльності переговорів,
пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів) щодо здійснення експорту товарів військового призначення,
подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків
товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо
яких відповідно до законодавства застосовується процедура держав-
ного експортного контролю, до іноземних держав, щодо яких виходя-
чи з міжнародних зобов’язань України встановлено ембарго на екс-
порт товарів (постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012
року № 500 “Про затвердження Порядку державного контролю за
проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів”).

“Разовий дозвіл” є дозвільним документом Держекспорткон тро -
лю, який оформлений за формою, встановленою Інструкцією про
порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі
дер жавного експортного контролю, затвердженою наказом Держ -
експорт кон тролю від 29 листопада 2004 року № 355, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2004 року за № 1576/10175
(далі – Інструкція), який надає заявникові право на однократне (одні-
єю або кількома партіями) здійснення експорту/імпорту зазначених у
ньому товарів, із визначенням їх найменувань та кодів за УКТЗЕД
(зазначені коди не є вирішальним елементом експортного контролю,
тому наводяться довідково), кількості, вартості, особливих умов вико-
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ристання дозволу, найменувань і реквізитів сторін, що беруть участь у
зазначеній міжнародній передачі товарів, та назви і коду держави, під
юрисдикцією якої кожен з них перебуває, реквізитів зовнішньоеконо-
мічного договору (контракту), в рамках якого здійснюється міжна-
родна передача товарів, і згідно з Інструкцією є підставою для при-
йняття митними органами рішення щодо митного оформлення таких
товарів протягом встановленого у ньому строку його дії.

“Генеральний дозвіл” є дозвільним документом Держекспорт кон -
тро лю, оформленим за встановленою Інструкцією формою, який
надає заявникові право на неодноразове здійснення експорту/імпор-
ту зазначених у ньому товарів із визначенням їх найменувань та кодів
за УКТЗЕД (зазначені коди не є вирішальним елементом експортно-
го контролю, тому наводяться довідково), особливих умов викорис-
тання дозволу, найменувань і реквізитів сторін, що беруть участь у
зазначених міжнародних передачах товарів (заявник, експортер,
імпортер, споживач), та назви і коду держави, під юрисдикцією якої
перебуває кожен із них, і згідно з Інструкцією є підставою для при-
йняття митними органами рішення щодо митного оформлення таких
товарів протягом встановленого у цьому документі строку його дії.

“Відкритий дозвіл” є дозвільним документом Держекспорт кон тро -
лю, оформленим за встановленою Інструкцією формою, який надає
заявникові право на неодноразове здійснення експорту/імпорту зазна-
чених у ньому товарів із визначенням їх найменувань та кодів за
УКТЗЕД (зазначені коди не є вирішальним елементом експортного
кон тролю, тому наводяться довідково), особливих умов використання
дозволу, найменувань та реквізитів заявника, експортера (при експорті),
імпортера (при імпорті, а також при експорті в інтересах кінцевого спо-
живача, який не є імпортером), назви держави, під юрисдикцією якої
перебуває кожен із них, а також назви держави (групи держав), під
юрисдикцією яких перебувають експортери – при імпорті, чи імпортери
(споживачі) – при експорті, і згідно з Інструкцією є підставою для при-
йняття митними органами рішення щодо митного оформлення таких
товарів протягом встановленого у цьому документі строку його дії.

“Разовий висновок на право тимчасового ввезення/вивезення або
транзиту товарів” є дозвільним документом Держекспортконтролю,
оформленим за встановленою Інструкцією формою, який надає заявни-
кові право на одноразове (однією або кількома партіями) здійснення
тимчасового ввезення/вивезення або транзиту територією України
зазначених у ньому товарів, із визначенням їх найменувань, кількості та
кодів за УКТЗЕД (зазначені коди не є вирішальним елементом експор-
тного контролю, тому наводяться довідково), особливих умов викорис-
тання висновку, найменувань і реквізитів сторін, що беруть участь у
зазначеній міжнародній передачі товарів, та назви держави, під юрис-
дикцією якої перебуває кожен із них, реквізитів зовнішньоекономічного
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договору (контракту), рекламаційного акта, договору комісії, запрошен-
ня для участі у виставці, ярмарку тощо, в рамках чи у зв’язку з яким така
передача здійснюється, і згідно з Інструкцією є підставою для прийнят-
тя митними органами рішення щодо митного оформлення таких товарів
протягом встановленого у цьому документі строку його дії.

“Генеральний висновок на право тимчасового ввезення/вивезення
товарів” є дозвільним документом Держекспортконтролю, оформленим
за встановленою Інструкцією формою, який надає заявникові право на
неодноразове здійснення тимчасового ввезення/вивезення зазначених у
ньому товарів, із визначенням їх найменувань та кодів за УКТЗЕД
(зазначені коди не є вирішальним елементом експортного контролю,
тому наводяться довідково), особливих умов використання висновку,
найменувань і реквізитів сторін, що беруть участь у зазначених міжна-
родних передачах товарів, назви і коду держави, під юрисдикцією якої
перебуває кожен із них, і згідно з Інструкцією є підставою для прийнят-
тя митними органами рішення щодо митного оформлення таких товарів
протягом встановленого у цьому документі строку його дії.

Враховуючи, що під час здійснення транзиту територією України
експортному контролю підлягають лише “чутливі” товари, встановле-
ною практикою не передбачено надання генеральних висновків на
транзит таких товарів. 

“Відкритий висновок на право тимчасового ввезення/вивезення
товарів” є дозвільним документом Держекспортконтролю, оформле-
ним за встановленою Інструкцією формою, який надає заявникові
право на неодноразове здійснення тимчасового ввезення/вивезення
зазначених у ньому товарів із визначенням їх найменувань та кодів за
УКТЗЕД (зазначені коди не є вирішальним елементом експортного
контролю, тому наводяться довідково), особливих умов використан-
ня дозволу, найменувань та реквізитів заявника, експортера (у разі
тимчасового вивезення), імпортера (у разі тимчасового ввезення, а
також у разі тимчасового вивезення в інтересах кінцевого споживача,
який не є імпортером), назви держави, під юрисдикцією якої перебу-
ває кожен із них, а також назви держави (групи держав), під юрис-
дикцією яких перебувають експортери – у разі тимчасового ввезення,
чи імпортери (споживачі) – у разі тимчасового вивезення, і згідно з
Інструкцією є підставою для прийняття митними органами рішення
щодо митного оформлення таких товарів протягом встановленого у
цьому документі строку його дії.

Враховуючи, що під час здійснення транзиту територією України
експортному контролю підлягають лише “чутливі” товари, встановле-
ною практикою не передбачено надання відкритих висновків на тран-
зит таких товарів. 

“Разовий висновок на право проведення переговорів” є докумен-
том Держекспортконтролю, який надає заявникові право на прове-
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дення переговорів щодо укладення зовнішньоекономічного договору
(контракту) стосовно експорту зазначених у висновку товарів із
визначенням особливих умов його використання, найменувань і рек-
візитів сторін, що братимуть участь у здійсненні експорту таких това-
рів (експортера, імпортера, споживача), та назви держав, під юрис-
дикцією яких перебуває кожен із них, протягом встановленого у
цьому документі строку його дії. 

“Генеральний висновок на право проведення переговорів” є доку-
ментом Держекспортконтролю, який надає заявникові право на неод-
норазове проведення переговорів щодо укладення зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) стосовно експорту зазначених у
висновку товарів із визначенням особливих умов його використання,
найменувань і реквізитів сторін, що братимуть участь у здійсненні
експорту таких товарів (експортера, імпортера, споживача), та назви
держав, під юрисдикцією яких перебуває кожен із них, протягом вста-
новленого у цьому документі строку його дії.

“Відкритий висновок на право проведення переговорів” – документ
Держекспортконтролю, який надає заявникові право на неодноразове
проведення переговорів щодо укладення зовнішньоекономічних догово-
рів (контрактів) стосовно експорту зазначених у висновку товарів із
визначенням особливих умов його використання, найменування та рек-
візитів експортера та імпортера (у разі його участі у здійсненні експорту
в інтересах кінцевих споживачів, які не є імпортерами), назви та коду
держави, під юрисдикцією яких перебуває кожен із них, та назви і коду
держави, під юрисдикцією якої перебувають імпортери (споживачі),
протягом встановленого у цьому документі строку його дії.

У абзаці тридцять п’ятому статті 1 Закону наведено термін “дер-
жавний експортний контроль”. Цей термін законодавець визначив як
“комплекс заходів з контролю за міжнародними передачами товарів,
їх використанням юридичною чи фізичною особою, що здійснюється
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері державного експортного контролю, та іншими державними
органами з метою забезпечення захисту інтересів національної безпе-
ки та відповідно до міжнародних зобов’язань України”.

“Державний контроль” – це система заходів, що направлені на
перевірку виконання законів, рішень тощо, що є однією із найважли-
віших функцій державного управління не тільки у сфері державного
експортного контролю, а також і в інших сферах.

Держава, завдяки діям відповідних державних органів, є суб’єктом
управління у сфері експортного контролю.

Об’єктом управління в цій сфері є суб’єкти господарювання України
та іноземні суб’єкти господарської чи іншої діяльності (юридичні
особи), що мають намір здійснювати або здійснюють міжнародні пере-
дачі товарів, а також фізичні особи, що використовують товари.
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Державний експортний контроль здійснюється за:
1) міжнародними передачами товарів військового призначення,

товарами подвійного використання та іншими товарами, щодо яких
відповідно до законодавства застосовуються процедури державного
експортного контролю;

2) використанням зазначених товарів юридичною чи фізичною
особою.

Державний експортний контроль проводиться центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю, який наділений відповідними кон-
трольними функціями та має владні повноваження на проведення
державного експортного контролю. 

Окрім того, правове положення, що коментується, вміщує в собі
узагальнююче поняття “іншими державними органами”, які також
здійснюють контроль. Тим самим законодавець надав змогу деталізу-
вати у майбутніх законодавчих актах перелік державних органів, що
також будуть проводити контрольні дії за міжнародними передачами
товарів та їх використанням.

Поняття “державний експортний контроль” включає і мету прове-
дення контролю – забезпечення захисту інтересів національної безпе-
ки та відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Відповідно до Закону України від 19 червня 2003 року № 964-ІУ
“Про основи національної безпеки України” “національна безпека
України” визначена як “захищеність життєво важливих інтересів
людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуєть-
ся сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання
і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтер-
есам”.

Під “міжнародними зобов’язаннями” розуміються правовідноси-
ни, відповідно до яких одна сторона зобов’язана вчинити на користь
іншої сторони певну дію або утриматись від вчинення певної дії, а
інша сторона має право вимагати виконання зобов’язання.

У абзаці тридцять шостому статті 1 Закону наведено термін “сис-
тема внутрішньофірмового експортного контролю”, який законода-
вець визначив як “комплекс заходів організаційного, правового,
інформаційного та іншого характеру, що виконується суб’єктом здійс-
нення міжнародних передач товарів з метою дотримання ним та під-
порядкованими йому структурними підрозділами вимог законодав-
ства в галузі експортного контролю”.

З метою забезпечення неухильного виконання вимог чинного
законодавства України у сфері господарської діяльності цих суб’єктів
законодавством України вводиться два рівні експортного контролю:

перший рівень – державний експортний контроль (див. Коментар
до абзацу двадцять п’ятого статті 1 цього Закону);
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другий рівень – система внутрішньофірмового експортного кон-
тролю, яка включає сукупність (систему) заходів різноманітного
характеру, що запроваджуються в рамках внутрішньої організації
діяльності суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

При побудові структури суб’єкта господарювання, організації його
діяльності керівництво має передбачити форми контролю за допомо-
гою внутрішніх правил, інструкцій локального характеру, призначен-
ня відповідальних осіб, проведення планових і позапланових переві-
рок, запровадження системи заходів заохочення, примусу і стимулю-
вання.

Організація систем внутрішньофірмового експортного контролю
базується на заходах як внутрішнього характеру (заходи заохочення,
примусу, виявлення і боротьба із правопорушеннями), так і зовніш-
нього характеру (проведення незалежних перевірок, залучення екс-
пертів, проведення експертиз тощо).

У абзаці тридцять сьомому статті 1 Закону наведено термін “посе-
редницька (брокерська) діяльність”, який законодавець визначив як
“будь-які дії суб’єкта господарювання України, що сприяють здійс-
ненню міжнародних передач товарів військового призначення, вклю-
чаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування ванта-
жів, незалежно від походження таких товарів і території, на якій про-
вадиться зазначена діяльність”.

Специфікою посередницької (брокерської) діяльності є форма
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 форм посередницької (брокерської) діяльності законодавець
також відносить:

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

транспортування, змістом якого є організація чи виконання опера-
цій з фізичного переміщення у просторі товарів військового призна-
чення в рамках міжнародних передач за допомогою технічних засобів;

експедирування вантажів – це операції, що пов’язані із супровод-
женням товарів військового призначення та оформленням всієї
транспортної документації на них.

Законодавець додатково регламентує у змісті терміна “посеред-
ницька (брокерська) діяльність” відсутність залежності факту посе-
редницької (брокерської) діяльності від походження товарів військо-
вого призначення чи від території, на якій проводиться діяльність, але
обмежує таку діяльність лише сприянням здійсненню міжнародних
передач товарів військового призначення.
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У абзаці тридцять восьмому статті 1 Закону наведено термін
“документ про гарантію”, який законодавець визначив як “документ,
який містить письмове зобов’язання (підтвердження) уповноважено-
го на це державного органу України або іноземної держави щодо вико-
ристання 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 спо-
живача, що видається у формі сертифіката кінцевого споживача”.

Гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання
зобов’язань шляхом їх письмового підтвердження. 

Порядок надання державних гарантій і гарантій українських кін-
цевих споживачів щодо використання у заявлених цілях імпортова-
них в Україну товарів, які підлягають державному експортному кон-
тролю, здійснення державного контролю за виконанням цих гарантій,
а також контролю за виконанням іноземними кінцевими споживача-
ми своїх гарантій щодо використання у заявлених цілях товарів,
імпортованих ними з України, регулюється Положенням про порядок
надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням
зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підля-
гають державному експортному контролю, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 року № 920 (із наступ-
ними змінами і доповненнями). 

Товари, ввезені на територію України з наданням гарантій щодо
використання у заявлених цілях, підлягають державному експортно-
му контролю, встановленому в Україні. Зазначені товари не можуть
бути реекспортовані з України або передані до третіх держав на інших
законних підставах без дозволу Держекспортконтролю на їх реек-
спорт або передачу до третіх держав. Передача таких товарів іншому
кінцевому споживачеві в межах України здійснюється за позитивним
висновком Держекспортконтролю. З метою оформлення гаран-
тій щодо кінцевого використання імпортованих в Україну товарів
використовуються:

– міжнародний імпортний сертифікат;
– сертифікат підтвердження доставки;
– сертифікат кінцевого споживача;
– та інші документи, які містять державні гарантії та гарантії кін-

цевого споживача щодо використання товарів у заявлених цілях.
Розкриття змісту наведених вище термінів “міжнародний імпор-

тний сертифікат”, “сертифікат підтвердження доставки”, та “сертифі-
кат кінцевого споживача” наведено у абзацах тридцять дев’ятому,
сороковому та сорок першому статті 1 Закону.

Термін “міжнародний імпортний сертифікат” законодавець визна-
чив як “документ, виданий уповноваженим на це державним органом
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держави-імпортера, який підтверджує зобов’язання імпортера імпор-
тувати товари до своєї держави, а якщо товари не будуть до неї імпор-
товані, то не відправляти їх в інше місце без дозволу зазначеного дер-
жавного органу”.

Сертифікат – це документ, що підтверджує зобов’язання суб’єкта,
що його видав, виконати певні дії чи утриматись від їх вчинення.

У зміст терміна “міжнародний імпортний сертифікат” законодав-
цем вкладено зобов’язання імпортера (суб’єкта, що здійснює ввезення
товарів військового призначення, товарів подвійного використання
чи інших товарів іноземного походження до своєї держави). При
цьому, зобов’язання імпортера, які закріплені у змісті терміна, носять
альтернативний характер, а саме:

– імпортувати товар до своєї держави, що характеризується як
сукупність дій по ввезенню товарів іноземного походження на митну
територію своєї держави;

– у разі, коли товари не будуть імпортовані в державу-імпортер,
імпортер зобов’язаний утриматись від відправлення товарів в інше
місце без дозволу уповноваженого державного органу, що видав цей
документ.

Міжнародний імпортний сертифікат видається уповноваженим
державним органом держави-імпортера. В Україні міжнародний
імпортний сертифікат видається Держекспортконтролем (див.
Положення “Про Державну службу експортного контролю України”,
затверджене Указом Президента України від 8 квітня 2002 року 
№ 448/2011, із наступними змінами і доповненнями).

Міжнародний імпортний сертифікат, що визначений нормативно-
правовими актами України (постанова Кабінету Міністрів України
від 27 травня 1999 року № 920 “Про затвердження Положення про
порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за
виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях това-
рів, які підлягають державному експортному контролю”) – це дер-
жавний документ України, який підтверджує зобов’язання україн-
ського імпортера імпортувати товари в Україну, а у разі коли товари
не будуть імпортовані в Україну, не направляти їх в інше місце без
дозволу Держекспортконтролю України.

Якщо умовою поставки товарів в Україну є оформлення україн-
ською стороною інших державних гарантій чи зобов’язань щодо вико-
ристання імпортованих товарів у заявлених цілях, такі гарантії чи
зобов’язання можуть бути оформлені як додаток до зазначеного між-
народного імпортного сертифіката або як окремий документ.

Термін “сертифікат підтвердження доставки” законодавець визна-
чив як “документ, виданий уповноваженим на це державним органом
держави-імпортера, який підтверджує, що зазначені в ньому товари
доставлено до цієї держави”.
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Відповідно до нормативно-правових актів України (постанова
Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 року № 920 “Про затвер-
дження Положення про порядок надання гарантій та здійснення дер-
жавного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у
заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному кон-
тролю”) сертифікатом підтвердження доставки є державний документ,
який підтверджує, що зазначений у ньому товар імпортовано в Україну
і прийнято під режим експортного контролю України.

Сертифікат підтвердження доставки надається тільки на імпорто-
вані в Україну товари, на які Держекспортконтролем видано імпор-
тний сертифікат або інший документ.

Оформлення та видача сертифіката підтвердження доставки здійс-
нюється Державною фіскальною службою України за заявою україн-
ського імпортера.

Термін “сертифікат кінцевого споживача” визначено законодавцем
як “документ, яким кінцевий споживач визначає місце та мету кінце-
вого використання (встановлення) товарів і гарантує, що ці товари не
будуть використані в інших цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не
будуть передані іншому споживачу на території держави призначення
або реекспортовані без дозволу відповідного державного органу, а
також бере на себе інші гарантії (зобов’язання) щодо імпортованих
товарів, передбачені умовами зовнішньоекономічного договору (кон-
тракту) чи вимогами держави – експортера товару”.

“Кінцевий споживач” – це (див. Коментар до абзацу двадцять чет-
вертого статті 1 цього Закону).

За своїм змістом сертифікат кінцевого споживача носить:
1) констатуючий (інформаційний) характер, а саме:
– визначає місце кінцевого використання (встановлення) товарів,

тобто надає інформацію про географічне розташування (використан-
ня) товарів;

– закріплює мету кінцевого використання (встановлення) товарів,
змістом чого є констатація цілеспрямованого використання товарів та
очікуваного результату від їх розташування 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 серти-
фікаті;

– не передавати товари іншим споживачам на території держави
призначення без дозволу відповідного державного органу;

– не здійснювати реекспорт товарів без дозволу відповідного держав-
ного органу (див. Коментар до абзацу десятого статті 1 цього Закону);

– виконувати інші обов’язки, що передбачені:
а) умовами зовнішньоекономічних договорів;
б) вимогами держави експортера товарів.
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Відповідно до нормативно-правових актів України український сер-
тифікат кінцевого споживача – це документ, яким кінцевий споживач
вказує на місце встановлення (використання) і мету кінцевого викорис-
тання товару та гарантує, що цей товар не буде використаний в інших
цілях, ніж зазначені в сертифікаті, не буде переданий іншому споживачу
на території України або реекспортований без дозволу Держекспорт кон -
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.

Оформлення “сертифіката кінцевого споживача” здійснюється
кінцевим споживачем. Сертифікат кінцевого споживача скріплюється
підписом керівника і печаткою відповідного підприємства, організа-
ції, яка є кінцевим споживачем товару.

Частина Абзац Стаття 2. Сфера застосування Закону

ч. 1

ч. 2

ч. 2

ч. 2

–

абз. 1

абз. 2

абз. 3

Дія цього Закону поширюється на діяльність,
пов'язану з міжнародними передачами товарів,
включаючи надання посередницьких (брокерсь-
ких) послуг, виробниче, науково-технічне та інше
кооперування, демонстрування товарів як експо-
натів на міжнародних виставках та ярмарках з
метою рекламування, проведення випробувань,
торгівлю та операції з обміну ними. 

(частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

Дія цього Закону не поширюється на: 

переміщення товарів у зв'язку із заходами, що
проводяться військовими формуваннями, право-
охоронними органами, органами та підрозділами
цивільного захисту України за її межами або під-
розділами збройних сил інших держав на території
України відповідно до міжнародних договорів
України, якщо ними передбачені спеціальні меха-
нізми контролю за переміщенням таких товарів; 

міжнародні передачі газової, спортивної чи
мисливської зброї, зброї, що споряджається
гумовими або аналогічними за своїми властиво-
стями метальними снарядами несмертельної дії,
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У частині першій цієї статті законодавець визначив сферу, на яку
поширюється дія Закону. Поняття “сфера застосування Закону” вка-
зує на те, які саме правові відносини підлягають регулюванню у тому
або іншому Законі.

ч. 2

ч. 2

ч. 2

абз. 4

абз. 5

абз. 6

іншої зброї, на яку поширюється дія дозвільної
системи щодо обігу такої зброї, а також складові
частини, патрони та боєприпаси до неї; 

міжнародні передачі спеціальних засобів, що
застосовуються під час охорони громадського
порядку, за переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України; 

вивезення, ввезення згідно з міжнародними
договорами табельної та службово-штатної зброї
під час виконання службових обов'язків особами
рядового і начальницького складу органів внутрі-
шніх справ, військовослужбовцями, іншими осо-
бами, які відповідно до законодавства України
мають право на носіння такої зброї;

ввезення на період проведення антитерори-
стичної операції та/або запровадження воєнного
стану відповідно до законодавства спеціальних
засобів індивідуального захисту (каски, виготов-
лені відповідно до військових стандартів або 
технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально
призначені для них компоненти (тобто підшо -
ломи, амортизатори), код товару згідно з 
УКТ ЗЕД 6506 10 80 00; бронежилети, код товару
згідно з УКТ ЗЕД 6211 43 90 00, виготовлені 
відповідно до військових стандартів або військо-
вих умов для потреб правоохоронних органів,
Збройних Сил України та інших військових фор-
мувань, утворених відповідно до законів Ук раї -
ни, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з
тероризмом відповідно до закону).

(Частину другу статті 2 доповнено абзацом шостим 
згідно із Законом від 01.07.2014 N 1560-VII)

(частина друга статті 2 у редакції Закону України
від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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У свою чергу під поняттям “правове регулювання” слід розуміти
один із засобів державного впливу на суспільні відносини з метою їх
впорядкування в інтересах людини, суспільства і держави. Предметом
правового регулювання є правові, політичні, економічні та інші сус-
пільні відносини, впорядкування яких неможливе без використання
норм права. 

Правове регулювання забезпечується за допомогою спеціально ство-
реного державою механізму, головними складовими елементами якого є:

а) норми права, зафіксовані в законах та інших нормативно-право-
вих актах, якими визначається модель можливої та необхідної пове-
дінки суб’єктів суспільних відносин (норми права – основа механізму
правового регулювання); 

б) факти юридичні, тобто конкретні життєві обставини, з якими
пов’язані виникнення, зміна и припинення правових відносин; 

в) власне правові відносини, тобто суспільні відносини, опосеред-
ковані нормами права; 

г) акти реалізації прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин,
тобто дії цих суб’єктів у межах приписів відповідних правових норм;

д) правові санкції щодо порушників норм права.
Сфера дії Закону поширюється на правові відносини, які встанов-

люються у сфері діяльності, що пов’язана з державним контролем за
міжнародними передачами товарів, зокрема товарів військового при-
значення та подвійного використання, з метою забезпечення захисту
національних інтересів України, дотримання нею міжнародних
зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засо-
бів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а
також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначе-
них товарів у терористичних та інших протиправних цілях.

Правове регулювання зазначених правовідносин забезпечується
Законом та низкою інших нормативно-правових актів.

Суб’єктом правовідносин у сфері діяльності, що пов’язана з дер-
жавним контролем за міжнародними передачами товарів є:

– зареєстрований центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного експортного контро-
лю, суб’єкт господарювання України, який має намір здійснювати або
здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку
(брокерську) діяльність;

– військові формування, правоохоронні органи, органи та під-
розділи цивільного захисту України, які мають намір здійснювати або
здійснюють тимчасове вивезення або ввезення товарів для проведен-
ня навчань чи забезпечення діяльності таких формувань за межами
України або імпорт чи тимчасове ввезення товарів на територію
України відповідно до міжнародних договорів України, укладених від
імені України чи Уряду України;
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– іноземний суб’єкт господарської або іншої діяльності (далі – 
іноземний суб’єкт), який здійснює міжнародні передачі товарів подвій-
ного використання 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.

Міжнародна передача товарів може здійснюватися зазначеними
суб’єктами за наявності у них відповідного дозволу чи висновку. 

Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення
відповідної міжнародної передачі будь-якого виробу військового при-
значення, а також виробу, обладнання чи матеріалу подвійного вико-
ристання є підставою для передачі імпортеру (кінцевому споживаче-
ві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної
для налагодження, експлуатації та використання такого виробу за
цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом чи
висновком.

Під терміном “реклама” у цьому Законі розуміється процес роз-
повсюдження цілеспрямованої інформації щодо конкретних товарів,
заходи щодо створення популярності та попиту на такі товари з метою
їх оперативного просування на ринках збуту або підвищення попиту
на такі товари.

Під терміном “кооперування” (виробниче, науково-технічне та
інше) у цьому Законі розуміється взаємне постачання товарів між
суб’єктами господарювання, у тому числі між суб’єктами різних дер-
жав, з метою розробки чи виробництва конкретних видів товарів. Як
правило, до кооперованих поставок товарів відносяться поставки
матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, навчального,
випробувального та допоміжного майна, а також послуги технологіч-
ного і науково-технічного характеру.

У частині другій цієї статті законодавець визначив сфери, на які не
поширюється дія Закону. Цією частиною статті визначено, що дія
цього Закону не поширюється на:

– переміщення товарів у зв’язку із заходами, що проводяться вій-
ськовими формуваннями, правоохоронними органами, органами та
підрозділами цивільного захисту України за її межами або підрозділа-
ми збройних сил інших держав на території України відповідно до
міжнародних договорів України, якщо ними передбачені спеціальні
механізми контролю за переміщенням таких товарів; 

– міжнародні передачі газової, спортивної чи мисливської зброї,
зброї, що споряджається гумовими або аналогічними за своїми влас-
тивостями метальними снарядами несмертельної дії, іншої зброї, на
яку поширюється дія дозвільної системи щодо обігу такої зброї, а
також складові частини, патрони та боєприпаси до неї; 



85

– міжнародні передачі спеціальних засобів, що застосовуються під
час охорони громадського порядку, за переліком, затвердженим
Кабінетом Міністрів України; 

– вивезення, ввезення згідно з міжнародними договорами табель-
ної та службово-штатної зброї під час виконання службових обов’яз-
ків особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ, військовослужбовцями, іншими особами, які відповідно до
законодавства України мають право на носіння такої зброї;

– ввезення на період проведення антитерористичної операції
та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства
спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені від-
повідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквівален-
ти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи,
амортизатори), код товару згідно з УКТ ЗЕД 6506 10 80 00; бронежи-
лети, код товару згідно з УКТ ЗЕД 6211 43 90 00, виготовлені відпо-
відно до військових стандартів або військових умов для потреб пра-
воохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових
формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб’єктів,
що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

У абзаці другому частини другої цієї статті визначаються випадки,
коли переміщення товарів може здійснюватися поза межами держав-
ної системи експортного контролю України. Законодавець чітко
визначив, що умовою таких випадків є переміщення товарів “відпо-
відно до міжнародних договорів України, якщо ними передбачені спе-
ціальні механізми контролю за переміщенням таких товарів”. Слід
особливо підкреслити, що саме наявність у міжнародному договорі
відповідних механізмів державного контролю за переміщенням това-
рів є обов’язковою умовою, коли таке переміщення може здійснюва-
тися поза межами державної системи експортного контролю України.

Спеціальні механізми контролю за переміщенням товарів можуть
передбачати здійснення такого контролю (поза межами державної сис-
теми експортного контролю України) державними органами, які відпо-
відають за реалізацію відповідного міжнародного договору України.

Це положення статті 2 Закону передбачає, що під час підготовки та
укладання відповідних міжнародних договорів, які передбачають
“переміщення товарів у зв’язку із заходами, що проводяться військо-
вими формуваннями, правоохоронними органами, органами та під-
розділами цивільного захисту України за її межами або підрозділами
збройних сил інших держав на території України”, у таких договорах
повинні бути включені “спеціальні механізми контролю за перемі-
щенням таких товарів”. 

В абзаці третьому частини другої цієї статті законодавцем визна-
чені випадки, на які відповідно до законодавства міжнародні передачі
газової, спортивної чи мисливської зброї, її складових частин, патро-
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нів до газової та боєприпасів до спортивної чи мисливської зброї від-
несені до компетенції дозвільної системи Міністерства внутрішніх
справ України (постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992
№ 576 “Про затвердження Положення про дозвільну систему”, наказ
Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 № 622 “Про
затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, збе-
рігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневма-
тичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного вироб-
ництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічни-
ми за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії,
та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин
зброї та вибухових матеріалів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 07.10.1998 за № 637/3077), тому виключення таких передач зі
сфери дії Закону є цілком виправданим.

Що стосується норми, встановленої в абзаці четвертому частини
другої цієї статті, то Перелік спеціальних засобів, що застосовуються
під час охорони громадського порядку, наведений у пункті 12 Правил
застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку,
затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР від
27.02.1991 № 49 (із змінами). Постановами Кабінету Міністрів
України від 30.07.1993 № 582, від 21.04.1995 № 302, від 04.08.1997
№ 829, від 17.11.2001 № 1543 та від 22.01.2014 № 13 вносилися відпо-
відні зміни та доповнення до пункту 12 цих Правил. 

Міжнародні передачі спеціальних засобів, наведених у цьому Пе ре -
ліку, здійснюються без дозволу чи висновку Держекспорт кон тро лю.

Інша норма, викладена в абзаці п’ятому частини другої цієї статті,
визначає певні умови, коли сфера дії Закону не поширюється на виве-
зення, ввезення табельної та службово-штатної зброї, під час виконан-
ня службових обов’язків особами рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ, військовослужбовцями, іншими особами, які
відповідно до законодавства України мають право на носіння такої
зброї. Такими умовами є наявність відповідного міжнародного догово-
ру, яким передбачено вивезення чи ввезення зазначених товарів. 

В абзаці шостому частини другої цієї статті зазначена норма, згід-
но з якою дія Закону не поширюється на ввезення спеціальних засо-
бів індивідуального захисту (бронежилетів та касок, виготовлених
відповідно до військових стандартів, – підпозиції ML13.c та ML13.d
позиції ML13 Списку товарів військового призначення, міжнародні
передачі яких підлягають державному контролю, наведеного у додат-
ку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів військового призначення, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20.11.03 № 1807 (із змінами).

При цьому слід зазначити, що процедури державного експортного
контролю не застосовуються до ввезення зазначених спеціальних
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Правову основу державного експортного контролю складає Кон -
сти туція України (стаття 106, пункт 1), яка передбачає, що Президент

засобів індивідуального захисту лише тимчасово на період проведен-
ня антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану
відповідно до законодавства, за умови, якщо ввезення цих товарів
здійснюється для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил
України та інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з терориз-
мом відповідно до закону. 

Порядок введення воєнного стану визначений Законом України
“Про правовий режим воєнного стану”. Згідно зі статтею 5 цього
Закону воєнний стан вводиться Указом Президента України, який
підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох
днів з моменту звернення Президента України. 

Указ Президента України про введення воєнного стану, затвердже-
ний Верховною Радою України, негайно оголошується через засоби
масової інформації. 

Пропозиції щодо введення воєнного стану в Україні або в окремих
її місцевостях Президентові України подає Рада національної безпеки
і оборони України. 

Воєнний стан скасовується Указом Президента України за пропо-
зицією Ради національної безпеки і оборони України у разі усунення
загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її тери-
торіальній цілісності, про що негайно оголошується через засоби
масової інформації. З пропозицією про скасування воєнного стану до
Президента України може звернутися Верховна Рада України. 

Рішення щодо проведення та завершення антитерористичної опе-
рації приймається відповідно до статей 11 та 18 Закону України “Про
боротьбу з тероризмом”.

Частина Абзац Стаття 3. Правова основа державного експортного 
контролю 

– – Правову основу державного експортного конт-
ролю становлять Конституція України, цей та інші
закони України, акти Президента України і Ка бі -
не ту Міністрів України, інші нормативно-правові
акти, а також міжнародні договори України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України. 
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України має забезпечувати державну незалежність, національну без-
пеку і правонаступництво держави.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI виз -
начає процедури митного контролю та митного оформлення товарів,
що переміщуються через митний кордон України, митні режими та
умови їх застосування, заборони та/або обмеження щодо ввезення в
Україну, вивезення з України та переміщення через територію
України транзитом окремих видів товарів. 

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ
(стаття 333) визначає покарання за порушення порядку здійснення
міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортно-
му контролю.

Кодексом України про адміністративні правопорушення № 8073-Х
від 7 грудня 1984 року (статті 18817, 2124 та 255) визначена адмініс-
тративна відповідальність за адміністративні правопорушення зако-
нодавства в галузі державного експортного контролю та надано право
уповноваженим на те посадовим особам центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, складати протоколи про такі порушення.

Законом України від 5 березня 1998 року №183/98-ВР “Про Раду
національної безпеки і оборони України” визначено, що Рада націо-
нальної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України
є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони
при Президентові України. 

Законом України вiд 16 квітня 1991 року № 959-XII “Про зовніш-
ньоекономічну діяльність” (стаття 20) визначено, що виключно упов-
новаженими Україною як державою суб’єктами зовнішньоекономіч-
ної діяльності може здійснюватись експорт та імпорт озброєння, боєп-
рипасів, військової техніки та спеціальних комплектуючих виробів
для їх виробництва, вибухових речовин, ядерних матеріалів (вклю-
чаючи матеріали у вигляді тепловипромінюючих зборок), технологій,
устаткування, установок, спеціальних неядерних матеріалів та пов’я -
заних з ними послуг, джерел іонізуючого випромінювання, а також
інших видів продукції, технологій і послуг, які в даний час використо-
вуються при створенні озброєнь і військової техніки або становлять
державну таємницю України, яка визначається законами України.
Призначення уповноважених суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності, які можуть здійснювати зазначені експорт та імпорт, і регулю-
вання відповідних експортно-імпортних операцій належать до компе-
тенції Кабінету Міністрів України.

У Законі України від 6 грудня 1991 року № 1932-ХІІ “Про оборо-
ну України” наведено значення термінів “військове формування” та
“підрозділ збройних сил іншої держави”, які застосовуються у Законі,
що коментується:
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“військове формування” – створена відповідно до законодавства
України сукупність військових з’єднань і частин та органів управлін-
ня ними, які комплектуються військовослужбовцями і призначені для
оборони України, захисту її суверенітету, державної незалежності і
національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у
разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом
безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій;

“підрозділ збройних сил іншої держави” – військове формування
іноземної держави, що має постійну чи тимчасову організацію, нале-
жить до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціаль-
них військ (сил) цієї держави, оснащене легкою зброєю чи важкою
бойовою технікою, яка підпадає під дію Договору про звичайні зброй-
ні сили в Європі, перебуває під командуванням особи, відповідальної
перед своєю державою і законами України за поведінку своїх підлег-
лих, які зобов’язані дотримуватися внутрішньої дисципліни, законів
України, норм міжнародного права, та яке направляється в Україну з
конкретною метою, визначеною міжнародним договором України.

Закон України від 19 червня 2003 року № 946-ІV “Про основи
національної безпеки України” визначає основні принципи забезпе-
чення національної безпеки та пріоритети національних інтересів
України і надає визначення термінів “національна безпека”, “націо-
нальні інтереси” та “правоохоронні органи”, які застосовуються у
Законі, що коментується: 

“національна безпека” – захищеність життєво важливих інтересів
людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються
сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і
нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтер-
есам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, при-
кордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здо-
ров’я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики,
культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та
інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпе-
чення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових
послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних папе-
рів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприєм-
ницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політи-
ки, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту
інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства,
транспорту та зв’язку, інформаційних технологій, енергетики та енер-
гозбереження, функціонування природних монополій, використання
надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту еко-
логії і навколишнього природного середовища та інших сферах дер-
жавного управління при виникненні негативних тенденцій до ство-
рення потенційних або реальних загроз національним інтересам; 
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“національні інтереси” – життєво важливі матеріальні, інтелекту-
альні і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету і
єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і
держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та
її прогресивний розвиток;

“правоохоронні органи” – органи державної влади, на які
Конституцією і законами України покладено здійснення правоохо-
ронних функцій.

Законом України від 3 березня 1999 року № 464-ХІV “Про дер-
жавне оборонне замовлення” (стаття 8 ) визначено особливості заку-
півлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом,
до яких відноситься здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг
оборонного призначення за імпортом відповідно до Закону України
“Про зовнішньоекономічну діяльність” і Закону, що коментується.

Відповідно до Закону України від 16 квітня 1994 року № 1775-ІІІ
“Про ліцензування певних видів господарської діяльності” ліцензу-
ванню підлягають деякі види господарської діяльності, серед яких
такі як розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація
та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєпри-
пасів до неї; розроблення, виготовлення спеціальних технічних засо-
бів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного
отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами
для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного
отримання інформації; розроблення, випробування, виробництво,
експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин,
наземного комплексу управління космічними апаратами та його скла-
дових частин. Діяльність, пов’язана з розробленням, випробуванням,
виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх косміч-
ними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки дер-
жавними підприємствами та організаціями (стаття 4 Закону України
від 7 лютого 1991 року № 698-ХІІ “Про підприємництво”).

Законом України від 29 червня 2004 року № 1906-IV “Про міжна-
родні договори” встановлено порядок укладення, виконання та при-
пинення дії міжнародних договорів України з метою належного забез-
печення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принци-
пів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України
та законодавстві України, та наведено значення терміну “міжнарод-
ний договір України”, який застосовується у Законі, що коментується:

“міжнародний договір України” – укладений у письмовій формі з
іноземною державою або іншим суб’єктом міжнародного права, який
регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься
договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах, і
незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, кон-
венція, пакт, протокол тощо). 
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Чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному
дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права. 

Чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, є частиною національного законо-
давства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм націо-
нального законодавства. Якщо міжнародним договором України,
який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші
правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства
України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-XIІ “Про державну
таємницю” регулює суспільні відносини, пов’язані з віднесенням
інформації до державної таємниці, засекречуванням, розсекречуван-
ням її матеріальних носіїв та охороною державної таємниці з метою
захисту національної безпеки України, та визначає терміни “державна
таємниця”, “гриф секретності” та “матеріальні носії секретної інфор-
мації”, які застосовується у Законі, що коментується:

“державна таємниця (далі також – секретна інформація)” – вид
таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економі-
ки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони
правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній
безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим
Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою;

“гриф секретності” – реквізит матеріального носія секретної
інформації, що засвідчує ступінь секретності даної інформації;

“матеріальні носії секретної інформації” – матеріальні об’єкти, в
тому числі фізичні поля, в яких відомості, що становлять державну
таємницю, відображені у вигляді текстів, знаків, символів, образів,
сигналів, технічних рішень, процесів тощо. 

Законом України від 21 січня 1994 року № 3855-XIІ “Про держав-
ну таємницю”   (стаття 8) визначено, що інформація у сфері зовнішніх
відносин про експорт та імпорт озброєння, військової і спеціальної
техніки, окремих стратегічних видів сировини і продукції може бути
віднесена до державної таємниці.

Секретна інформація до скасування рішення про віднесення її до
державної таємниці та матеріальні носії такої інформації до їх розсек-
речування можуть бути передані іноземній державі чи міжнародній
організації лише на підставі міжнародних договорів, згода на обов’яз-
ковість яких надана Верховною Радою України, або письмового моти-
вованого розпорядження Президента України з урахуванням необхід-
ності забезпечення національної безпеки України на підставі пропо-
зицій Ради національної безпеки і оборони України. 

Контроль за додержанням законодавства про державну таємницю
в системі Служби безпеки України здійснюється відповідно до
Закону України від 22 березня 1992 року      № 2229-ХІІ “Про Службу
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безпеки України”, що окреслює завдання Служби, до яких також вхо-
дить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів
проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої
злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших про-
типравних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важли-
вим інтересам України.

Закон України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI “Про адмініс-
тративні послуги” визначає правові засади реалізації прав, свобод і
законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адмі-
ністративних послуг, та визначає такі терміни:

“адміністративна послуга” – результат здійснення владних повно-
важень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізич-
ної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припи-
нення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

“суб’єкт звернення” – фізична особа, юридична особа, яка зверта-
ється за отриманням адміністративних послуг;

“суб’єкт надання адміністративної послуги” – орган виконавчої
влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки
Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповнова-
жені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Державна служба експортного контролю України як центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю, надає відповідні адміністративні
послуги. Перелік цих послуг, правові підстави надання адміністратив-
них послуг та розмір плати (адміністративний збір) за адміністратив-
ні послуги наведені у Реєстрі адміністративних послуг
(http://www.me.gov.ua), який формується і ведеться центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економіч-
ного розвитку (тобто Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України). 

Закон України від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР “Про викорис-
тання ядерної енергії та радіаційну безпеку” є основоположним у
ядерному законодавстві України. Він встановлює пріоритет безпеки
людини та навколишнього природного середовища, права і обов’язки
громадян у сфері використання ядерної енергії, регулює діяльність,
пов’язану з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого
випромінювання, встановлює також правові основи міжнародних
зобов’язань України щодо використання ядерної енергії та визначає
термін “ядерний матеріал”, який застосовується у Законі, що комен-
тується: 

“ядерний матеріал” – будь-який вихідний або спеціальний роз-
щеплювальний матеріал;

“вихідний матеріал” – уран, який містить ізотопи у тому співвідно-
шенні, в якому вони є у природному урані; уран, збіднений на ізотопи
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235; торій; будь-яка із зазначених речовин у формі металу, сплаву,
хімічної сполуки або концентрату; будь-який інший матеріал, що міс-
тить одну або декілька із зазначених речовин у концентрації, встанов-
леній нормами, правилами та стандартами з безпеки;

“спеціальний розщеплювальний матеріал” – плутоній-239; уран-
233; уран, збагачений ізотопами 235 і 233; будь-який матеріал, що міс-
тить одну або кілька із зазначених речовин.

Закон України від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР “Про викорис-
тання ядерної енергії та радіаційну безпеку” визначає, що експорт ядер-
них матеріалів, обладнання та технологій перебуває під контролем дер-
жави і здійснюється в рамках державної системи експортного контро-
лю, а ліцензії на експорт ядерних матеріалів, обладнання та технологій
надаються у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України
(стаття 69). Законом введені обмеження щодо міжнародної передачі
ядерних матеріалів, обладнання та технологій  (стаття 70). 

Міжнародна передача ядерних матеріалів – це імпорт та експорт
ядерних матеріалів, обладнання і технологій, які підпадають під
гарантії Міжнародного агентства по атомній енергії. 

Забороняється міжнародна передача ядерних матеріалів, облад-
нання та технологій, що використовуються у межах території України,
під її юрисдикцією, або міжнародна передача, яка здійснюється під її
контролем в інші держави, якщо вони: 

не взяли на себе зобов’язань щодо використання ядерних матеріа-
лів, обладнання та технологій виключно в мирних цілях; 

не гарантували ефективного фізичного захисту ядерних матеріа-
лів для запобігання несанкціонованому використанню або повод-
женню з ними; 

не підтвердили наявність державної системи обліку та контролю
ядерних матеріалів; 

не взяли на себе зобов’язань щодо умов реекспорту ядерних мате-
ріалів, обладнання та технологій третім державам. 

Цим законом визначені загальні принципи здійснення експорту та
імпорту ядерних установок, обладнання, технологій, ядерних матеріа-
лів, джерел іонізуючого випромінювання, спеціальних неядерних
матеріалів та послуг (стаття 84). Експорт та імпорт ядерних устано-
вок, обладнання, технологій, ядерних матеріалів (у тому числі свіжо-
го та відпрацьованого реакторного палива), джерел іонізуючого
випромінювання, спеціальних неядерних матеріалів, що використову-
ються для виробництва ядерних матеріалів і джерел іонізуючого
випромінювання та послуг, включає передачу, продаж і закупівлю у
комерційних цілях та передачу у некомерційних цілях (для демон-
страції на виставках, проведення спільних робіт тощо) і здійснюється
згідно з законодавством України та міжнародними договорами, учас-
ником яких є Україна. При цьому експорт та імпорт ядерних устано-
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вок, обладнання, технологій, ядерних матеріалів, спеціальних неядер-
них матеріалів та послуг здійснюється у порядку, який встановлюється
законодавством України (стаття 85), а експорт та імпорт джерел іоні-
зуючого випромінювання та виробів на їх основі здійснюється у поряд-
ку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України (стаття 86). 

Закон України від 30 червня 1995 року №255/95-ВР “Про повод-
ження з радіоактивними відходами” спрямований на забезпечення
захисту людини та навколишнього природного середовища від шкід-
ливого впливу радіоактивних відходів на сучасному етапі та в май-
бутньому. Цей закон поширюється на всі види діяльності з радіоак-
тивними відходами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року
№ 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі”
затверджено Положення про Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, яким визначено, що Мінекономрозвитку є головним
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпе-
чує формування та реалізацію державної політики у сфері державно-
го експортного контролю. Одним з основних завдань Мінеконом -
розвитку є забезпечення формування та реалізації державної політи-
ки у сфері державного експортного контролю. Мінекономрозвитку
відповідно до покладених на нього завдань здійснює нормативно-пра-
вове регулювання у цій сфері, забезпечує в межах повноважень,
передбачених законом, адаптацію законодавства України до законо-
давства ЄС, забезпечує встановлення державного контролю за про-
вадженням діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання.

Міністр, який очолює Мінекономрозвитку, також спрямовує і ко -
ор динує діяльність Державної служби експортного контролю
України, в тому числі:

– забезпечує формування державної політики у сфері експортного
контролю та контролює її реалізацію Держекспортконтролем;

– погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України роз-
роблені Держекспортконтролем проекти законів, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України;

– визначає основні напрями роботи Держекспортконтролю та
шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани
його роботи;

– вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо кандида-
тур для призначення на посаду керівника Держекспортконтролю і за
пропозицією його керівника – щодо кандидатур для призначення на
посади його заступників;

– погоджує структуру апарату Держекспортконтролю;
– видає обов’язкові для виконання Держекспортконтролем накази

та доручення;



95

– погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівни-
ків і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апа-
рату Держекспортконтролю;

– порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо ска-
сування актів Держекспортконтролю повністю чи в окремій частині;

– порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо при-
тягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Держ ек -
спорт  контролю та його заступників;

– ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності керівників структурних підрозділів апарату Держекспорт -
контролю;

– ініціює питання щодо проведення службового розслідування
стосовно керівника Держекспортконтролю, його заступників, інших
державних службовців і працівників апарату Держекспортконтролю;

– приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності
Держекспортконтролю;

– заслуховує звіти про виконання покладених на Держекспорт -
кон троль завдань та планів його роботи;

– визначає структурний підрозділ апарату Мінекономрозвитку, що
відповідає за взаємодію з Держекспортконтролем;

– визначає посадових осіб Мінекономрозвитку, які включаються
до складу колегії Держекспортконтролю;

– визначає порядок обміну інформацією між Мінекономрозвитку
та Держекспортконтролем, періодичність її подання;

– вирішує інші питання, пов’язані зі спрямуванням і координацією
діяльності Державної служби експортного контролю України. 

Указом Президента України від 27 грудня 2001 року № 1265 
“Про Державну службу експортного контролю України” (із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента України від 8 квітня 2011 року
№ 448) установлено, що Державна служба експортного контролю
України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує
реалізацію державної політики експортного контролю. Це відповідає
змінам, внесеним Законом України від 23 вересня 2010 року № 2561-VI
в Закон, що коментується. 

Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 448 “Про
Державну службу експортного контролю України” затверджено
Положення про Державну службу експортного контролю України,
згідно з яким Держекспортконтроль є центральним органом виконав-
чої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі
України (Положення про Державну службу експортного контролю
України має бути затверджене постановою Кабінету Міністрів
України, відповідно до Закону України “Про відновлення дії окремих
положень Конституції України” від 21 лютого 2014 року № 742-VII).
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Основними завданнями Держекспортконтролю є: 
– реалізація державної політики у галузі державного контролю за

міжнародними передачами товарів військового призначення, подвій-
ного використання та інших товарів, що не внесені до списків товарів,
що підлягають державному експортному контролю та щодо яких від-
повідно до законодавства можуть бути застосовані процедури держав-
ного експортного контролю, а також внесення пропозицій щодо її
формування; 

– захист національних інтересів та зміцнення міжнародного авто-
ритету України під час здійснення державного контролю за міжна-
родними передачами товарів шляхом забезпечення виконання міжна-
родних зобов’язань України, пов’язаних із нерозповсюдженням зброї
масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач зви-
чайних видів озброєння для недопущення їх застосування у терорис-
тичних та інших протиправних цілях; 

– сприяння розвитку міжнародного співробітництва та взаємодії з
відповідними органами іноземних держав і міжнародними організа-
ціями з питань нерозповсюдження та експортного контролю. 

Держекспортконтроль відповідно до покладених на нього завдань: 
– узагальнює практику застосування законодавства з питань дер-

жавного експортного контролю, розробляє пропозиції щодо вдоско-
налення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства еконо-
мічного розвитку і торгівлі України та в установленому порядку подає
їх Міністру; 

– надає в установленому законодавством у галузі державного екс-
портного контролю порядку адміністративні послуги суб’єктам госпо-
дарювання, які мають намір здійснювати або здійснюють міжнародні
передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність,
а також іншим суб’єктам, визначеним законодавством у галузі дер-
жавного експортного контролю, а саме: 

– видає дозволи (висновки) на право здійснення міжнародних пере-
дач товарів (експорт, імпорт, тимчасове ввезення/вивезення, транзит)
та контролює подання суб’єктами здійснення міжнародних передач
товарів звітів про фактично здійснені експорт та імпорт товарів; 

– видає висновки на право проведення переговорів, пов’язаних із
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо
здійснення експорту товарів, та контролює подання суб’єктами здійс-
нення міжнародних передач товарів звітів про підсумки проведення
переговорів; 

– видає міжнародні імпортні сертифікати або інші документи, які
містять державні гарантії щодо використання у заявлених цілях това-
рів, суб’єктам, визначеним законодавством у галузі державного екс-
портного контролю; 
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– проводить реєстрацію суб’єктів господарювання як суб’єктів
здійснення міжнародних передач товарів та видає відповідні посвід-
чення про їх реєстрацію; 

– проводить атестацію систем внутрішньофірмового експортного
контролю, створених суб’єктами здійснення міжнародних передач
товарів, та видає відповідні свідоцтва про таку атестацію; 

– надає юридичним особам повноваження на здійснення діяльнос-
ті щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного екс-
портного контролю та видає відповідні свідоцтва.

У встановленому законодавством у галузі державного експортного
контролю порядку: 

– веде облік суб’єктів, яким надано повноваження на право здійс-
нення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів,
які містять відомості, що становлять державну таємницю, видає таким
суб’єктам документи, що підтверджують наявність таких повнова-
жень, забезпечує контроль за здійсненням суб’єктами наданих їм
повноважень та готує пропозиції щодо скасування в установленому
порядку таких повноважень; 

– проводить експертизу у галузі державного експортного контро-
лю для вирішення питання про можливість надання відповідних
дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, можли-
вість проведення реєстрації суб’єктів господарювання у Держ ек -
спортконтролі як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів
або надання таким суб’єктам повноважень на право здійснення екс-
порту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які міс-
тять відомості, що становлять державну таємницю; 

– здійснює контроль за справлянням плати відповідно до законо-
давства за оформлення та видачу документів про реєстрацію суб’єктів
здійснення міжнародних передач товарів, видачу дозволів, висновків
і міжнародних імпортних сертифікатів, кошти від якої зараховуються
до державного бюджету.

Здійснює заходи щодо запобігання порушенням вимог законодав-
ства у галузі державного експортного контролю, а саме: 

– здійснює заходи з контролю та перевірки в установленому зако-
нодавством порядку, випадках та спосіб, передбачені законом, відпо-
відності законодавству документації, на підставі якої здійснено між-
народну передачу товарів, доставку товарів до кінцевих споживачів,
кінцевого використання товарів у заявлених цілях; 

– проводить у передбачених законом випадках розслідування,
пов’язані з порушенням суб’єктами здійснення міжнародних передач
товарів вимог законодавства у галузі державного експортного контро-
лю, та за їх підсумками притягує таких суб’єктів до відповідальності у
межах, визначених законодавством; 
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– забезпечує у межах компетенції виконання законодавчих та
інших нормативно-правових актів у галузі державного експортного
контролю, контролює додержання вимог законодавства у цій галузі.

Бере участь у межах своїх повноважень у роботі міжнародних ор -
ганізацій та органів міжнародних режимів експортного контролю,
учас ницею яких є Україна, а також здійснює міжнародне співробіт-
ництво з відповідними органами іноземних держав з питань експор-
тного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення і засо-
бів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння, у
тому числі в рамках реалізації державної політики щодо європейської
інтеграції, в тому числі: 

– здійснює заходи з виконання рішень Ради Безпеки ООН щодо
встановлення (скасування) ембарго на експорт товарів; 

– бере участь у забезпеченні здійснення заходів з експортного кон-
тролю, передбачених Договором про нерозповсюдження ядерної
зброї, Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення
і застосування хімічної зброї та про її знищення, Конвенцією про
заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріоло-
гічної (біологічної) та токсинної зброї та про її знищення, іншими
міжнародними зобов’язаннями; 

– готує проекти законів, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, що регулюють діяльність у галузі державного екс-
портного контролю. 

Правову основу державного експортного контролю становлять
також інші укази Президента України, постанови і розпорядження
Кабінету Міністрів України, основні з яких наведено нижче, а також
чинні накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Державної служби експортного контролю України та інших централь-
них органів виконавчої влади: 

Указ Президента України від 21 квітня 1999 року № 422 “Про захо-
ди щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва
України з іноземними державами”;

Указ Президента України від 15 серпня 1999 року № 861”Про
порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів від-
повідно до міжнародних зобов’язань України”;

Указ Президента України від 20 березня 2002 року № 276 “Про роз-
межування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері
військово-технічного співробітництва з іноземними державами”;

Указ Президента України від 24 грудня 2002 року № 1207 “Про
додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародно-
го військово-технічного співробітництва”;

Указ Президента України від 25 грудня 2003 року № 1488 “Про захо-
ди щодо впорядкування діяльності з міжнародних повітряних переве-
зень товарів військового призначення та подвійного використання”;
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Указ Президента від 14 грудня 2004 року № 1483 “Про деякі питан-
ня передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній
організації”; 

Указ Президента України від 28 грудня 2006 року № 1149 “Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопа-
да 2006 року “Про Комітет з політики військово-технічного співробіт-
ництва та експортного контролю при Президентові України”; 

Указ Президента України від 5 березня 2007 року № 180 “Про між-
відомчу Комісію з політики військово-технічного співробітництва та
експортного контролю”; 

постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року
№ 1807 “Про затвердження Порядку здійснення державного контро-
лю за міжнародними передачами товарів військового призначення”;

постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86
“Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів подвійного використання”;

постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року 
№ 767 “Про затвердження Положення про порядок проведення екс-
пертизи в галузі державного експортного контролю”;

постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року 
№ 500 “Про затвердження Порядку державного експортного контролю
за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів”;

постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року 
№ 838 “Про затвердження Положення про порядок надання суб’єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які міс-
тять відомості, що становлять державну таємницю”;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 року 
№ 920 “Про затвердження Положення про порядок надання гарантій
та здійснення державного контролю за виконанням зобов`язань щодо
використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному
експортному контролю”;

постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 року 
№ 1228 “Про надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військо-
вого призначення та товарів, які містять відомості, що становлять дер-
жавну таємницю”;

постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року 
№ 1080 “Про затвердження Порядку державної атестації системи
внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом
здійснення міжнародних передач товарів”;

постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 746
“Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних
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адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі
державного експортного контролю і переліку платних адміністратив-
них послуг, що надаються Державною службою експортного контро-
лю, та розміру плати за їх надання”;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада
2003 року № 690-р “Про вдосконалення механізму здійснення кон-
тролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військо-
вого призначення та подвійного використання”;

наказ Мінекономрозвитку від 16 грудня 2013 року № 1490 “Про
затвердження Порядку розгляду справ про порушення юридичними
особами вимог законодавства в галузі державного експортного кон-
тролю”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 січня
2014 року за № 101/24878;

наказ Мінекономрозвитку від 27 січня 2014 року № 74 “Про
затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністратив-
ні правопорушення в галузі державного експортного контролю”, заре-
єстрований в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2014 року за 
№ 304/25081;

наказ Держекспортконтролю від 27 квітня 2009 року № 31 “Про
затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі
суб’єктів підприємницької діяльності як суб’єктів здійснення міжна-
родних передач товарів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 15 липня 2009 року за № 637/16653;

наказ Держекспортконтролю від 9 січня 2004 року № 5 “Про за т -
вердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання
дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів,
що надаються Держекспортконтролем”, зареєстрований в Мі ніс -
терстві юстиції України 21 січня 2004 року за № 90/8689; 

наказ Держекспортконтролю від 19 березня 2010 року № 34 “Про
затвердження Порядку надання інформаційно-методичної допомоги
зі створення та налагодження функціонування систем внутрішньо-
фірмового експортного контролю, створених суб’єктами здійснення
міжнародних передач товарів”;

наказ Держекспортконтролю від 29 листопада 2004 року № 355
“Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використан-
ня дозвільних документів у галузі державного експортного контролю”,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 грудня 2004 ро ку за
№ 1576/10175;

наказ Держекспортконтролю від 17 листопада 2006 року № 412
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення
суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів систем внутріш-
ньофірмового експортного контролю”;

наказ Держекспортконтролю від 15 березня 2006 року № 82 “Про
затвердження Інструкції про порядок надання юридичним особам
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повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі
державного експортного контролю”, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 29 березня 2006 року за № 345/12219; 

наказ Держекспортконтролю від 8 липня 2005 року № 193 “Про
затвердження Інструкції про порядок заповнення заяви про отриман-
ня (продовження терміну дії) повноважень на право здійснення екс-
порту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які міс-
тять відомості, що становлять державну таємницю”, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2005 року за № 1174/11454; 

спільний наказ Держекспортконтролю та НКАУ від 16 грудня
2004 року № 371/334 “Про затвердження Положення про порядок
за лу чення представництв генерального замовника – Національного
кос мічного агентства України до виконання робіт у галузі державно-
го ек спортного контролю на підприємствах космічної галузі”, заре-
єстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2004 року за
№ 1659/10258. 

Відповідно до положень статті 3 Закону, що коментується, правову
основу державного експортного контролю становлять “також міжна-
родні договори України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України”.

Зазначене положення передбачає обов’язковість виконання міжна-
родних зобов’язань України і є вимогою щодо неухильного виконання і
забезпечення зобов’язань, що випливають із укладених і належним
чином ратифікованих Україною міжнародних договорів у сфері дер-
жавного контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання, які становлять невід’ємну
частину національного законодавства України і застосовуються у
порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Частина Абзац
Стаття 4. Принципи державної політики в галузі 

державного експортного контролю 

–

–

абз. 1

абз. 2

Державна політика в галузі державного екс-
портного контролю формується відповідно до
таких основних принципів:

пріоритетність національних інтересів України –
політичних, економічних та військових, захист
яких є необхідним для забезпечення національної
безпеки; 
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Статтею 4 Закону визначені основні принципи формування дер-
жавної політики в галузі державного експортного контролю. 

У абзаці другому статті 4 Закону, що коментується, одним з основних
принципів формування державної політики в галузі державного експор-
тного контролю законодавцем визначено принцип пріоритетності націо-
нальних інтересів України – політичних, економічних та військових,
захист яких є необхідним для забезпечення національної безпеки. 

Відповідно до Закону України від 19 червня 2003 року № 964 “Про
основи національної безпеки України” “національні інтереси – життєво
важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського
народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визна-
чальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує держав-
ний суверенітет України та її прогресивний розвиток.”

“Пріоритетами національних інтересів України є: 
– гарантування конституційних прав і свобод людини і громадя-

нина;

–

–

–

–

–

абз. 3

абз. 4

абз. 5

абз. 6

абз. 7

обов’язковість виконання міжнародних зо -
бов’язань України щодо нерозповсюдження зброї
масового знищення, засобів її доставки та вста-
новлення державного контролю за здійсненням
міжнародних передач товарів військового призна-
чення і подвійного використання, а також забезпе-
чення здійснення заходів щодо недопущення
використання зазначених товарів у терористичних
та інших протиправних цілях; 

законність; 

здійснення експортного контролю тільки тією
мірою, що необхідна для досягнення його цілей; 

узгодження процедур і правил державного 
експортного контролю з міжнародно-правовими
нормами та практикою; 

забезпечення взаємодії з міжнародними ор -
ганізаціями та іноземними державами в галузі 
державного експортного контролю з метою зміц-
нення міжнародної безпеки і стабільності, у тому
числі з метою запобігання розповсюдженню зброї
масового знищення та засобів її доставки. 



103

– розвиток громадянського суспільства, його демократичних
інститутів;

– захист державного суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у
внутрішні справи України;

– зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;
– забезпечення розвитку і функціонування української мови як

державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України,
гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської,
інших мов національних меншин України;

– створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої рин-
кової економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя і
добробуту населення;

– збереження та зміцнення науково-технологічного потенціалу,
утвердження інноваційної моделі розвитку; 

– забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєді-
яльності громадян і суспільства, збереження навколишнього природ-
ного середовища та раціональне використання природних ресурсів;

– розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потен-
ціалу Українського народу, зміцнення фізичного здоров’я нації, ство-
рення умов для розширеного відтворення населення; 

– інтеграція України в європейський політичний, економічний,
правовий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з
іншими державами світу в інтересах України”.

У абзаці третьому статті 4 Закону визначено принцип обов’язко-
вості виконання міжнародних зобов’язань України щодо нерозпов-
сюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та встанов-
лення державного контролю за здійсненням міжнародних передач
товарів військового призначення і подвійного використання, а також
забезпечення здійснення заходів щодо недопущення використання
зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях. 

Зазначений принцип обов’язковості виконання міжнародних
зобов’язань України є вимогою щодо неухильного виконання і забез-
печення зобов’язань, що випливають із укладених і належним чином
ратифікованих Україною міжнародних договорів у сфері державного
контролю за міжнародними передачами товарів військового призна-
чення та подвійного використання, які становлять невід’ємну частину
національного законодавства України і застосовуються у порядку,
передбаченому для норм національного законодавства.

Стаття 26 Віденської конвенції про право міжнародних договорі
від 23 травня  1969 року інкорпорує загальний правовий принцип
pacta sunt servanda: вказує, що “кожний діючий договір є обов’язко-
вим для його учасників і має ними добросовісно виконуватися”. 
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Встановлення чи скасування повного або часткового ембарго, а
також інших обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних
зобов’язань України згідно з відповідними Положенням та Порядком,
затвердженими Указом Президента України від 15 липня 1999 року 
№ 861, передбачає прийняття Кабінетом Міністрів України відповідних
постанов про встановлення (скасування) ембарго на виконання рішень
РБ ООН або постанов про встановлення (скасування) інших обмежень
на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України.

З метою прискорення введення в дію чи скасування в Україні сан-
кцій ООН щодо міжнародних передач товарів військового призначен-
ня та подвійного використання Держекспортконтроль та інші цен-
тральні органи виконавчої влади, які виконують завдання з міжна-
родного військово-технічного співробітництва та експортного кон-
тролю, після отримання відповідного повідомлення Міністерства
закордонних справ України можуть застосовувати або припиняти дію
цих санкцій до прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів
України (Указ Президента України від 24 грудня 2002 року № 1207).

У абзаці четвертому статті 4 Закону зазначено, що одним з основ-
них принципів формування державної політики в галузі державного
експортного контролю є принцип “законності”. Законність – фунда-
ментальна юридична категорія, яка є критерієм правового життя сус-
пільства і громадян. Це комплексне політично-правове явище, що
відображає правовий характер організації суспільного життя, органіч-
ний зв’язок права і влади, права і держави. Законність постає у кіль-
кох вимірах: а) як принцип здійснення державою владних повнова-
жень; б) як принцип поведінки фізичних осіб у сфері права; в) як при-
нцип побудови системи нормативних актів.

Частиною 1 статті 8 Конституції України визначено, що “в Україні
визнається і діє принцип верховенства права”. “У демократичній пра-
вовій державі, якою стає Україна (правова система її належить до нор-
мативно-актної (європейсько-континентальної) сім’ї), принцип вер-
ховенства права має діалектично поєднуватись із принципом верхо-
венства закону.” (Конституція України: Науково-практичний комен-
тар / В.Б.Авер’янов, О.В.Батанов та ін). 

При цьому найголовнішими методологічними орієнтирами сучас-
ного права України повинні бути, зокрема, верховенство права, забез-
печення його обов’язкової реалізації у законотворчої діяльності; вер-
ховенство та найвища юридична сила Конституції України щодо зако-
нодавчих та інших правових актів України; верховенство законів у
системі нормативно-правових актів України; забезпечення законності
та справедливості правозастосовної діяльності; забезпечення прямої
дії норм Конституції і законів України та обов’язковості їх виконання. 

“Принцип законності” – режим (стан) відповідності дій, поведінки,
діяльності посадових осіб, громадян та юридичних осіб законам і підза-
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конним нормативно-правовим актам держави, що стосуються сфери дер-
жавного контролю за міжнародними передачами товарів військового при-
значення, подвійного використання та інших товарів, до яких застосову-
ються процедури державного експортного контролю, який складається в
результаті неухильного додержання останніх усіма суб’єктами права.

У абзаці п’ятому статті 4 Закону одним з принципів формування
державної політики в галузі державного експортного контролю зако-
нодавцем визначено принцип “здійснення експортного контролю
тільки тією мірою, що необхідна для досягнення його цілей”. 

Цей принцип означає, що дії, пов’язані із здійсненням експортного
контролю, не можуть в жодному разі заважати діяльності суб’єктів
щодо здійснення міжнародних передач товарів за умови, що такі пере-
дачі не будуть сприяти діяльності, спрямованій на створення зброї
масового знищення, засобів її доставки та використання зазначених
товарів у терористичних та інших протиправних цілях. 

Визначений законодавцем у абзаці шостому статті 4 Закону при-
нцип формування державної політики в галузі державного експор-
тного контролю шляхом “узгодження процедур і правил державного
експортного контролю з міжнародно-правовими нормами та практи-
кою” означає необхідність врахування міжнародно-правових норм та
практики під час розробки відповідних проектів нормативно-право-
вих актів з питань державного експортного контролю. Цей принцип
враховується шляхом моніторингу міжнародно-правових норм у
сфері експортного контролю, їх аналізу та врахування базових поло-
жень та найкращої практики цих норм в національних нормативно-
правових актах у сфері експортного контролю. Одним з шляхів вра-
хування найкращої практики у сфері експортного контролю є також і
здійснення аналізу пропозицій держав-учасниць міжнародних режи-
мів експортного контролю стосовно внесення змін і доповнень до
керівних принципів діяльності цих режимів експортного контролю та
відповідних контрольних списків товарів, а також активна участь у
діяльності робочих органів цих організацій.

У абзаці сьомому статті 4 Закону законодавцем визначено при-
нцип “забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями та іно-
земними державами в галузі державного експортного контролю з
метою зміцнення міжнародної безпеки і стабільності, у тому числі з
метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та
засобів її доставки”. Цей принцип передбачає співробітництво з інши-
ми державами та міжнародними організаціями у питаннях контролю
за експортом окремих видів сировини, матеріалів, обладнання, техно-
логій та послуг, які використовуються або можуть бути використані
для створення зброї масового знищення і ракетних засобів його
доставки, а також здійснення з цією метою узгоджених дій у галузі
експортного контролю. 
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Зазначені дії не можуть заважати міжнародному співробітництву
за умови, що таке співробітництво не буде сприяти діяльності, спря-
мованій на створення зброї масового знищення чи засобів її доставки. 

Головним завданням експортного контролю має бути забезпечення
контролю за експортом окремих видів сировини, матеріалів, облад-
нання, технологій і послуг, що застосовуються при створенні зброї
масового знищення і ракетних засобів його доставки.

Держави мають здійснювати експортний контроль шляхом вста-
новлення ліцензування і митного контролю експорту на основі роз-
роблених з урахуванням вимог керівних принципів існуючих міжна-
родних режимів експортного контролю єдиних контрольних списків
окремих видів сировини, матеріалів, обладнання, технологій і послуг,
що застосовуються при створенні зброї масового знищення і ракетних
засобів його доставки, а також відповідних списків товарів подвійно-
го використання.

Держави-учасниці обмінюються інформацією про здійснюваний екс-
порт товарів, які включені до контрольних списків міжнародних режи-
мів експортного контролю і мають домовленості щодо непередачі такої
інформації іншим державам, які не є учасницями цих режимів.

Держави-учасниці зазначених режимів мають проводити узгодже-
ну політику експортного контролю, включаючи питання застосуван-
ня санкцій до всіх суб’єктів господарювання, що порушують вимоги
експортного контролю, а також разом співробітничати у питаннях
розробки гармонізованих списків і стандартизації правил контролю за
експортом товарів, до яких застосовуються процедури державного
експортного контролю.

Частина Абзац
Стаття 5. Методи здійснення державного експортного 

контролю

–

–

–

абз. 1

абз. 2

абз. 3

Методами здійснення державного експортного
контролю є: 

ідентифікація товарів, що передбачає встанов-
лення відповідності конкретних товарів, які є
об'єктами міжнародних передач, найменуванню
та опису товарів, внесених до списків товарів, що
підлягають державному експортному контролю; 

надання дозволів чи висновків на здійснення
міжнародних передач товарів або проведення
переговорів щодо здійснення таких передач; 
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У статті 5 Закону, що коментується, законодавець визначив мето-
ди здійснення державного експортного контролю. Слід розуміти, що
цією статтею визначено лише основні методи здійснення державного
експортного контролю, у той же час повний перелік методів здійснен-
ня державного експортного контролю залежить від конкретної фази
планування чи здійснення міжнародних передач товарів, тому зазна-
чений перелік може бути доповнено і розширено відповідно до зав-
дань, які вирішуються. 

У абзаці другому статті 5 Закону одним з основних методів здійс-
нення державного експортного контролю законодавець визначив
іден тифікацію товарів, “що передбачає встановлення відповідності
конкретних товарів, які є об’єктами міжнародних передач, наймену-
ванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що підлягають
державному експортному контролю”.

Під методом ідентифікації товарів розуміється встановлення від-
повідності конкретних товарів, які є об’єктом міжнародних передач,
найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що під-
лягають державному експортному контролю (далі – списки).

З метою створення належних умов контролю за міжнародними
передачами визначених груп товарів у рамках відповідних міжнарод-
них режимів експортного контролю рекомендовані контрольні спис-
ки відповідно до груп товарів, що є основними для цілей кожного з
цих режимів.

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

Процедура складання таких списків визначена статтею 9 Закону. 
Ці списки визначають два класи товарів, що підлягають державно-

му експортному контролю, а саме: товари військового призначення та
товари подвійного використання.

Саме ці класи визначені у статті 1 Закону.
Крім цих класів товарів, статтею 10 Закону визначено і клас “това-

ри, не внесені до списків”, до яких у випадках, визначених цією стат-
тею, також можуть бути застосовані процедури державного експор-
тного контролю. 

–

–

абз. 4

абз. 5

здійснення митного контролю та митного
оформлення товарів відповідно до законодавства; 

застосування санкцій до суб'єктів господарюван-
ня, які порушили порядок здійснення таких передач,
установлений цим Законом та іншими актами зако-
нодавства в галузі експортного контролю.
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Клас “товари військового призначення” є одночасно і групою цих
товарів, список яких складено на підставі відповідного військового
списку (“Munitions List”), рекомендованого в рамках діяльності міжна-
родного режиму експортного контролю “Вассенаарська домовленість”. 

Клас “товари подвійного використання” розподіляється на групи
цих товарів відповідно до рекомендацій конкретного міжнародного
режиму експортного контролю, а саме:

– група “товари, що можуть бути використані у створенні 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 експортного контролю “Вассенаарська домовленість”;

– група “товари, що можуть бути використані у створенні ракетної
зброї”, список якої складено на підставі відповідного списку, рекомен-
дованого в рамках діяльності міжнародного режиму “Режим контро-
лю за ракетними технологіями”;

– група “товари, що можуть бути використані у створенні ядерної
зброї”, список якої складено на підставі відповідного списку, рекомен-
дованого в рамках діяльності міжнародного режиму “Група ядерних
по стачальників”;

– група “товари, що можуть бути використані у створенні хімічної
зброї”, список якої складено на підставі відповідного списку, рекомен-
дованого в рамках діяльності міжнародного режиму “Австралійська
група” та Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичен-
ня, застосування хімічної зброї та про її знищення;

– група “товари, що можуть бути використані у створенні біологіч-
ної, бактеріологічної та токсинної зброї”, список якої складено на під-
ставі відповідного списку, рекомендованого в рамках діяльності між-
народного режиму “Австралійська група” та Конвенції про заборону
розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та
про її знищення. 

Клас “товари, не внесені до списків” визначає будь-які товари:
щодо яких є дані про наміри або можливість їх використання у

державах, що є їх кінцевими споживачами, для розроблення, вироб-
ництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговуван-
ня, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання,
виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового
знищення чи засобів її доставки;

– які ввозяться на територію України з наданням міжнародного
імпортного сертифіката на вимогу держави-експортера;

– експорт або тимчасове вивезення яких за межі України здійсню-
ється до держав, стосовно яких резолюціями РБ ООН, інших міжна-
родних організацій, членом яких є Україна, чи національним законо-



109

давством установлене повне або часткове ембарго на постачання
таких товарів.

Виходячи з наведеного розподілу товарів на відповідні класи, під
терміном “класифікація” розуміється віднесення конкретних товарів
до одного з зазначених класів товарів, пов’язаних з різними визначе-
ними законодавством процедурами (порядком) здійснення державно-
го контролю відносно їх міжнародних передач.

Так для здійснення експорту, імпорту товарів військового призначен-
ня та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю,
суб’єкти господарювання відповідно до статті 13 цього Закону повинні
отримати від Кабінету Міністрів України відповідні повноваження.

Класифікація товарів щодо їх віднесення до товарів військового
призначення, товарів подвійного використання або інших товарів, а
також ідентифікація цих товарів за конкретними позиціями списків
товарів є одним з найбільш важливих елементів, завдяки якому, як
підприємства, так і державні органи приймають рішення про необхід-
ність застосування до конкретних товарів, які є об’єктами міжнарод-
них передач, процедур державного експортного контролю.

Відповідно до статті 12 цього Закону попередня ідентифікація
товарів є обов’язком суб’єкта господарювання.

Законом безпосередньо не визначено термін “класифікація това-
рів” та обов’язок суб’єкта господарювання здійснювати таку класифі-
кацію, але на практиці цілком зрозуміло, що перш ніж здійснити іден-
тифікацію конкретних товарів, суб’єкту необхідно визначити клас
товарів та їх групу, тобто визначити відповідний національний кон-
трольний список.

Обґрунтовану класифікацію та попередню ідентифікацію товарів, як
правило, виконують суб’єкти господарювання, які є розробниками або
виробниками таких товарів, тобто мають відповідні конструкторсько-
технологічні підрозділи. Основою здійснення таких робіт є наявність у
підприємства необхідних технічних даних та характеристик товарів, які
можуть бути викладені у технічних умовах, технічних описах або техно-
логічній документації (див. Коментар до статті 12 Закону).

У випадках, коли суб’єкт господарювання не має достатніх умов для
здійснення попередньої ідентифікації товарів, він відповідно до статті 12
Закону має право доручити проведення попередньої ідентифікації това-
рів юридичній особі, яка отримала в установленому порядку повнова-
ження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів.

У разі, якщо за підсумками класифікації та попередньої ідентифі-
кації товарів визначено, що товари відносяться до таких, що підляга-
ють державному експортному контролю, суб’єкт господарювання
разом з іншими загальними процедурами зовнішньоекономічної
діяльності повинен здійснити додаткові заходи, передбачені вимога-
ми державного експортного контролю, а саме:
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– зареєструватися в Держекспортконтролі як суб’єкт здійснення
міжнародних передач таких товарів (стаття 12 Закону);

– отримати відповідні повноваження на експорт та імпорт товарів,
якщо ці товари класифіковані як товари військового призначення, або
якщо ці товари містять відомості, що становлять державну таємницю
(стаття 13 Закону);

– отримати відповідні висновки Держекспортконтролю щодо мож-
ливості проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зовніш-
ньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту
товарів, якщо на їх поставки до відповідної іноземної держави вста-
новлено, виходячи з міжнародних зобов’язань України, часткове
ембарго (стаття 18 Закону);

– укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійс-
нення експорту товарів до будь-яких держав з урахуванням вимог у
галузі державного експортного контролю (стаття 17 Закону);

– здійснювати міжнародні передачі товарів лише на підставі відпо-
відних дозволів чи висновків Держекспортконтролю (стаття 16
Закону);

– здійснювати заходи щодо перевірки доставки експортованих
товарів (стаття 19 Закону);

– звітувати Держекспортконтролю про фактично здійснений екс-
порт та імпорт товарів, та про використання зазначених товарів у
заявлених цілях (стаття 22 Закону);

– нести відповідальність за порушення встановленого порядку здійс-
нення міжнародних передач товарів (статті 24, 25, 26 та 27 Закону).

У абзаці третьому статті 5 Закону законодавець визначив такий
метод здійснення державного експортного контролю, як “надання
дозволів чи висновків на здійснення міжнародних передач товарів або
проведення переговорів щодо здійснення таких передач”.

Надання дозволів чи висновків на здійснення міжнародних передач
товарів або проведення переговорів щодо здійснення таких передач, як
один з визначених Законом методів здійснення державного експортного
контролю, є досить складною процедурою, яка завершує процес експер-
тизи, визначений статтею 11 Закону, пов’язаний з вирішенням питання
про можливість надання суб’єкту здійснення міжнародних передач то -
варів відповідних дозволів чи висновків. Разом із зазначеною вище іден-
тифікацією товарів основні завдання такої експертизи передбачають:

– оцінку стану забезпечення захисту інтересів національної безпе-
ки, дотримання міжнародних зобов’язань України, пов’язаних з
нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та
обмеженням передач звичайних озброєнь, а також заходів щодо недо-
пущення використання зазначених товарів у терористичних та інших
протиправних цілях;
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– оцінку значення експорту товарів з точки зору можливості ство-
рення в державі, яка є кінцевим споживачем цих товарів, зброї масового
знищення або засобів її доставки, звичайних видів озброєння та військо-
вої техніки або придбання будь-яких товарів, що можуть бути викорис-
тані у створенні зброї масового знищення чи засобів її доставки;

– визначення походження товарів;
– перевірку наявності гарантій щодо доставки товарів заявленому

кінцевому споживачеві та їх використання у заявлених цілях;
– оцінку стану додержання суб’єктами здійснення міжнародних

передач товарів законодавства в галузі державного експортного кон-
тролю, встановлення наявності у них відповідних систем внутрішньо-
фірмового експортного контролю та організаційних документів, які
регламентують роботу цих систем;

– визначення належності товарів до матеріальних носіїв секретної
інформації та грифу секретності цих носіїв;

– визначення інших чинників, які можуть сприяти обґрунтовано-
му прийняттю рішень у галузі державного експортного контролю.

Відповідно до статті 15 Закону дозвіл чи висновок може бути
оформлений Держекспортконтролем як разовий, генеральний чи від-
критий.

Визначення умов надання зазначених дозволів чи висновків наве-
дено у статті 15 Закону.

Відповідно до статті 16 Закону рішення про надання дозволу чи
висновку приймається Держекспортконтролем за результатами екс-
пертизи в галузі експортного контролю. Цією статтею також передба-
чено, що для отримання дозволу чи висновку суб’єкт здійснення між-
народних передач товарів або суб’єкти, зазначені у частині третій
статті 15 Закону мають звернутися з письмовою заявою до централь-
ного органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю. 

У заяві зазначаються дані, необхідні для проведення експертизи та
прийняття рішення по суті заяви, зокрема достовірні відомості про
суб’єктів, що беруть участь у здійсненні міжнародних передач товарів,
про товари та порядок їх міжнародної передачі.

За видачу дозволів чи висновків відповідно до статті 30 Закону
справляється плата, кошти від якої зараховуються до Державного бюд-
жету України. Розмір цієї плати визначається Кабінетом Міністрів
України залежно від типу документа або вартості контракту.

Крім зазначених у статті 5 Закону методів здійснення державного
експортного контролю, безпосередньо не визначених цією статтею,
але передбачених іншими статтями Закону, застосовуються такі
пов’язані з наданням відповідних документів методи здійснення дер-
жавного експортного контролю, як:
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– реєстрація Держекспортконтролем суб’єктів господарювання
України, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у
тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність,
пов’язану з міжнародними передачами товарів військового призна-
чення (стаття 12 Закону);

– надання суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів між-
народних імпортних сертифікатів (стаття 16 Закону); 

– надання Кабінетом Міністрів України суб’єктам зовнішньоеко-
номічної діяльності повноважень на право здійснення експорту,
імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відо-
мості, що становлять державну таємницю (стаття 13 Закону);

– видача суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів сві-
доцтв про атестацію систем внутрішньофірмового експортного кон-
тролю, створених такими суб’єктами (стаття 14 Закону);

– надання юридичним особам повноважень на здійснення діяль-
ності щодо попередньої ідентифікації товарів (стаття 12 Закону).

Надання таких документів також здійснюється за підсумками екс-
пертизи в галузі державного експортного контролю. 

У абзаці четвертому статті 5 Закону “здійснення митного контро-
лю та митного оформлення товарів відповідно до законодавства”
також віднесено законодавцем до одного з методів здійснення дер-
жавного експортного контролю.

Зазначені процедури виконуються відповідно до законодавства,
основою якого є Митний кодекс України.

У абзаці п’ятому статті 5 Закону до основних методів здійснення
державного експортного контролю законодавцем віднесено “застосу-
вання санкцій до суб’єктів господарювання, які порушили порядок
здійснення таких передач, установлений цим Законом та іншими
актами законодавства в галузі експортного контролю”.

З метою безумовного виконання суб’єктами господарювання зако-
нодавства в галузі експортного контролю державні органи експортно-
го контролю чи інші державні органи можуть застосовувати до суб’єк-
тів відповідні примусові дії з правозастосування.

Застосування можливих примусових дій до суб’єктів – порушни-
ків законодавства в галузі експортного контролю повинно бути не
тільки адекватним скоєному порушенню, але перш за все стимулюва-
ти суб’єкта до безумовного виконання вимог експортного контролю.

Виходячи з того, що цільовою функцією суб’єкта є отримання при-
бутку як в конкретній поточній операції міжнародної передачі, так і в
майбутніх його діях на міжнародному ринку, законодавство з експор-
тного контролю повинно “стимулювати” суб’єкта за “лояльні” рішен-
ня і “карати” його за скоєні порушення. З цією метою законодавством
держав, що здійснюють заходи в галузі експортного контролю, вво-
дяться відповідні санкції, які застосовуються до суб’єктів:
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– юридичних осіб – у вигляді штрафів (статті 25 та 26 Закону) або
інших санкцій (стаття 25 Закону), що призводять до припинення або
скасування дії відповідних документів у галузі експортного контро-
лю, які надають суб’єкту право виконання певних дій у цій галузі;

– фізичних осіб (громадян та посадових осіб) – у вигляді таких
заходів адміністративної та кримінальної відповідальності, як штра-
фи, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю, обмеження чи позбавлення волі на певні строки (стаття
333 Кримінального Кодексу України).

Штрафи є примусовою дією держави відносно юридичних та фізич-
них осіб – порушників законодавства у галузі експортного контролю.

Обґрунтування необхідності та достатності штрафів є досить
складною процедурою, яка виходить за рамки цього Коментарю, але
на якісному рівні штрафи відносно юридичних осіб можливо обґрун-
тувати наступним чином.

Штрафи повинні бути відсутні у випадках, коли вимоги експор-
тного контролю не порушуються, тобто юридична особа виконує
норми експортного контролю.

Штрафи повинні накладатися у випадках, коли вимоги експортно-
го контролю порушуються, тобто юридична особа не виконує вста-
новлених законодавством норм експортного контролю. Розмір штра-
фів повинен бути залежним від скоєного суб’єктом порушення. Такі
штрафи повинні бути не тільки адекватні скоєному порушенню, але і
виключати мотивацію для скоєння порушення у подальшому.

У випадках, коли суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів –
юридична особа “не порушив” вимог законодавства у галузі експор-
тного контролю, він не тільки не штрафується, але і має можливість
отримання прибутків як в поточній операції здійснення міжнародної
передачі товарів, так і в подальших операціях з таких передач, коли
законодавство у галузі експортного контролю не порушується.

У разі, якщо суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів –
юридична особа здійснив “порушення” у будь-якій операції здійснен-
ня міжнародних передач товарів, що підлягають державному експор-
тному контролю, на такого суб’єкта повинно бути накладено такий
штраф, який перевищує не тільки очікуваний прибуток цього суб’єк-
та від операції, здійсненої з порушенням, але і перевищує можливий
прибуток у наступних операціях “без порушень”.

На відміну від штрафів, які хоча і є “чутливими” для суб’єкта здійс-
нення міжнародних передач товарів – юридичної особи, але не при-
зводять до зупинення роботи цього суб’єкта на міжнародному ринку,
інші санкції є вкрай “жорсткою” мірою, яка застосовується саме з
метою припинення дії такого суб’єкта на міжнародному ринку.

Статтею 25 Закону відносно суб’єктів здійснення міжнародних пере-
дач товарів – юридичних осіб передбачено застосування таких санкцій, як:
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– скасування чи зупинення Держекспортконтролем дії дозволів,
висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів;

– скасування реєстрації суб’єкта здійснення міжнародних передач
товарів в Держекспортконтролі;

– скасування Кабінетом Міністрів України повноважень суб’єкта
на право експорту, імпорту товарів військового призначення та това-
рів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. 

Можливість відповідно до законодавства у галузі експортного кон-
тролю застосовувати санкції до суб’єктів здійснення міжнародних
передач товарів – юридичних осіб є для такого суб’єкта важливим
фактором, який стримує його від скоєння порушень.

Така поведінка суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів –
юридичної особи обумовлена тим, що він, як “далекоглядний” еле-
мент, не має бажання припиняти свій “бізнес” через застосування сан-
кцій, а навпаки бажає стабільно працювати і отримувати прибуток як
в поточній операції здійснення міжнародних передач товарів, так і в
усіх майбутніх операціях з таких передач.

Завдяки застосуванню санкцій (штрафів та інших санкцій) За ко -
ном та іншим законодавством України у галузі державного експор-
тного контролю створено умови для мотивації суб’єктів здійснення
міжнародних передач товарів – юридичних осіб здійснювати міжна-
родні передачі товарів без порушень вимог законодавства. 

Частина Абзац
Стаття 6. Повноваження органів державної влади в

галузі державного експортного контролю

ч. 1 – Законодавчі основи державної політики в
галузі державного експортного контролю визначає
Верховна Рада України. 

ч. 2 – Загальне керівництво державною політикою в
галузі державного експортного контролю відповід-
но до Конституції України здійснює Президент
України. 

ч. 3 – Рада національної безпеки і оборони України
координує діяльність та здійснює контроль за
діями органів виконавчої влади в галузі держав-
ного експортного контролю. 

ч. 4 – Кабінет Міністрів України забезпечує здій-
снення державної політики в галузі державного
експортного контролю. 
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Частиною першою статті 6 Закону визначено, що “законодавчі
основи державної політики в галузі державного експортного контро-
лю визначає Верховна Рада України”.

Державна політика в галузі державного експортного контролю є скла-
довою частиною державної політики України. Статтею 85 Кон сти ту ції
України передбачено, що визначення засад внутрішньої і зовнішньої
політики держави належить до повноважень Верховної Ради України. 

ч. 5 – Реалізацію державної політики в галузі дер-
жавного експортного контролю забезпечують
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експорт-
ного контролю, а також міністерства, інші цент-
ральні органи виконавчої влади, уповноважені
згідно із законодавством здійснювати заходи в
галузі державного експортного контролю.
Зазначені органи виконавчої влади можуть також
залучати до участі в здійсненні заходів держав-
ного експортного контролю інші центральні орга-
ни виконавчої влади, представництва України за
кордоном та юридичних осіб, діяльність яких
безпосередньо не пов'язана з державним екс-
портним контролем, за згодою їх керівників. 

ч. 6 – Центральний орган виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, безпосередньо або спільно з
іншими центральними органами виконавчої влади
сприяє здійсненню діяльності, пов'язаної з між-
народною 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 в
разі, коли це суперечить національним інтересам
України, її міжнародним зобов'язанням, цілям
боротьби з тероризмом, а також у разі, коли є
підстави вважати, що зазначені товари належать
до зброї масового знищення чи призначені для
створення такої зброї, засобів її доставки, або за
відсутності належних гарантій (зобов'язань)
щодо кінцевого використання товарів. 
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Реалізація цих повноважень Верховною Радою України здійсню-
ється шляхом прийняття відповідних законів. Одним із таких законів,
враховуючи те, що метою державного експортного контролю є забез-
печення захисту інтересів національної безпеки України, можна вва-
жати Закон України від 19 червня 2003 року N 964-IV “Про основи
національної безпеки України”. Основи державної політики в галузі
державного експортного контролю визначені також і в коментовано-
му Законі, зокрема статтею 4 цього Закону визначені принципи дер-
жавної політики в галузі державного експортного контролю.

Частиною другою статті 6 Закону визначено, що “загальне керів-
ництво державною політикою в галузі державного експортного кон-
тролю відповідно до Конституції України здійснює Президент
України”.

Пункти 1, 17-21 частини 1 статті 106 Конституції України окрес-
люють функції та повноваження Президента України у сферах націо-
нальної безпеки та оборони України. За змістом пункту 17 Президент
України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, а
тому функція забезпечення державної незалежності та національної
безпеки держави є одним з пріоритетних напрямів його діяльності. Це
підтверджується широкими повноваженнями глави держави в цій
сфері, які в загальних рисах окреслені у ст. 106 Конституції і деталі-
зовані в чинному законодавстві.

За Конституцією Президент України здійснює керівництво у сфе-
рах національної безпеки та оборони держави. Це означає, що саме
йому підпорядковані військові формування, органи, які забезпечують
недоторканість державного кордону України і безпеку органів дер-
жавної влади та посадових осіб, підрозділи, що здійснюють розвіду-
вальну і контррозвідувальну діяльність тощо. За посадою Президент
очолює Раду національної безпеки і оборони України, формує її пер-
сональний склад, головує на її засіданнях і оформлює своїми указами
рішення, прийняті на цих засіданнях.

Пункти 3-5 частини 1 статті 106 Конституції України окреслюють
повноваження глави держави у сфері міжнародних відносин.
Президент України представляє державу у цих відносинах, виступаю-
чи від імені не окремої гілки влади, а від Української держави в ціло-
му. Він відвідує з офіційними і неофіційними візитами зарубіжні краї-
ни, бере участь у роботі міжнародних форумів, у нарадах і зустрічах
глав держав (самітах) тощо, здійснює керівництво зовнішньополітич-
ною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні дого-
вори України.

Президент України та Уряд України вживають заходів щодо забез-
печення виконання міжнародних договорів України. У разі неналеж-
ного виконання зобов’язань, взятих на себе за міжнародними догово-
рами Українською Стороною, Міністерство закордонних справ
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України інформує про це Президента України або Уряд України для
вжиття необхідних заходів.

Пункти 9, 10 та 14 статті 106 закріплюють повноваження
Президента України щодо формування персонального складу органів
державної влади, які полягають у поданні до Верховної Ради України
пропозицій щодо призначення Прем’єр-міністра України, Міністра
оборони України, Міністра закордонних справ України, Голови
Служби безпеки України. Відповідно до пункту 11 статті 106
Конституції України Президент України призначає на посаду та
звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального
прокурора України, до повноважень якого відповідно до статті 1
Закону України «Про прокуратуру» віднесено прокурорський нагляд
за додержанням законів в Україні, у тому числі і Закону України «Про
державний контроль за міжнародними передачами товарів військово-
го призначення та подвійного використання».

Частиною третьою статті 6 Закону визначені повноваження Ради
національної безпеки і оборони України в галузі експортного контро-
лю, а саме: “Рада національної безпеки і оборони України координує
діяльність та здійснює контроль за діями органів виконавчої влади в
галузі державного експортного контролю”. 

Ці повноваження витікають із повноважень Ради Національної
безпеки і оборони України, визначених Конституцією України,
Законом України від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР “Про Раду
національної безпеки і оборони України” та  Тимчасовим положенням
про Раду національної безпеки і оборони України, затвердженим
Указом Президента України від 30 серпня 1996 року № 772/96.

Відповідно до статті 107 Конституції України Рада національної
безпеки і оборони України є координаційним органом з питань націо-
нальної безпеки і оборони при Президентові України, координує і
контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної
безпеки і оборони, таким чином її повноваження поширюються і на
сферу експортного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання.

Функції та компетенція Ради національної безпеки і оборони Ук раї -
ни визначені в Законі України від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР
“Про Раду національної безпеки і оборони України”, зокрема визначе-
но, що до функцій Ради належить координація та здійснення контро-
лю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної без-
пеки і оборони у мирний час; координація та здійснення контролю за
діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і
оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виник-
ненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці
України. Відповідно до цих функцій Рада національної безпеки і обо-
рони України розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які
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належать до сфери національної безпеки і оборони, у тому числі і
щодо експортного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення та подвійного використання, та подає відпо-
відні пропозиції Президентові України; здійснює поточний контроль
діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і
оборони, у тому числі і Державної служби експортного контролю
України, подає Президентові України відповідні висновки та пропо-
зиції; ініціює розроблення нормативних актів та документів з питань
національної безпеки і оборони, узагальнює практику їх застосування
та результати перевірок їх виконання.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в
дію указами Президента України.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 17 листопада 2006 року на заміну Комітету з політики вій-
ськово-технічного співробітництва та експортного контролю при
Президентові України утворена Міжвідомча комісія з політики вій-
ськово-технічного співробітництва та експортного контролю як робо-
чий орган при Раді національної безпеки і оборони України. До пов -
новажень цієї Міжвідомчої комісії, визначених в Положенні, затвер-
дженому Указом Президента України від 5 березня 2007 року № 180,
віднесено підготовку пропозицій щодо: 

– концептуальних засад, пріоритетних напрямів і рішень з питань
політики військово-технічного співробітництва та експортного кон-
тролю; 

– підвищення ефективності державного регулювання, реалізації
монополії держави і посилення державного протекціонізму у сфері
військово-технічного співробітництва та експортного контролю; 

– удосконалення координації та здійснення контролю за діяльніс-
тю органів виконавчої влади в галузі державного експортного контро-
лю, а також щодо участі в роботі двосторонніх комісій з питань вій-
ськово-технічного співробітництва та Спільної робочої групи Україна
– НАТО з оборонно-технічного співробітництва;

– проектів нормативно-правових актів, концепцій, державних про-
грам, міжнародних договорів України з питань військово-технічного
співробітництва та експортного контролю; 

– фінансового забезпечення заходів у сфері військово-технічного
співробітництва та функціонування системи експортного контролю і
цільового використання відповідних бюджетних та інших коштів, а
також цінової політики у сфері виробництва і міжнародних передач
товарів військового призначення та подвійного використання; 

– вирішення проблемних питань військово-технічного співробіт-
ництва та експортного контролю.

Частиною четвертою статті 6 Закону визначені повноваження
Кабінету Міністрів України у галузі експортного контролю, а саме:
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“Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення державної політи-
ки в галузі державного експортного контролю”. 

Згідно з Конституцією України Кабінет Міністрів України є
вищим органом у системі органів виконавчої влади, яку складають
центральні і місцеві органи виконавчої влади. До цієї системи входить
і Державна служба експортного контролю України. Як вищий колегі-
альний орган Кабінет Міністрів України здійснює владу як безпосе-
редньо, так і через органи виконавчої влади, спрямовуючи та контро-
люючи їх діяльність.

Кабінет Міністрів України посідає місце вищого органу серед всіх
інших органів виконавчої влади, тобто він очолює систему цих орга-
нів. Тим самим Кабінет Міністрів виконує роль уряду, поняття якого
у розумінні вищого колективного суб’єкта виконавчої влади є родо-
вим для будь-якої форми державного правління, хоча і має в різних
країнах різні назви (“рада міністрів”, “кабінет міністрів”, власне
“уряд” тощо). Відсутність у статті 113 Конституції України прямої
характеристики Кабінету Міністрів як уряду, природно, не заперечує
сприйняття саме такої його політико-правової оцінки. У той же час це
унеможливлює висновок щодо конституційно-правової легітимності
використання терміна “уряд” як другої офіційної назви Кабінету
Міністрів, що було можливе, наприклад, за попереднім Основним
Законом України.

Статус Кабінету Міністрів України як вищого органу серед органів
виконавчої влади підтверджується, зокрема пунктом 9 статті 116
Конституції України, згідно з яким Кабінет Міністрів України спрямо-
вує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади.

Визнання Кабінету Міністрів України вищим органом у системі
органів виконавчої влади закономірно передбачає вирізнення органів
нижчого рівня, оскільки ієрархічність структурного устрою є органіч-
ною властивістю будь-якої цілісної соціальної системи. Відповідно до
Конституції України система органів виконавчої влади охоплює
разом з вищим органом також центральні і місцеві органи виконавчої
влади, зафіксовані у частині 1 статті 120 Конституції. До центральних
віднесені міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
(статті 114, 117 Конституції), а до місцевих – місцеві державні адмі-
ністрації в областях і районах (ст. 118 Конституції). 

Кабінет Міністрів України є органом, який здійснює виконання
законів Верховної Ради України, указів Президента України та поста-
нов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та
законів України.

Зміст функцій і повноважень Кабінету Міністрів України визначе-
но у ст. 116 Конституції України, до яких, зокрема, належать такі
повноваження: забезпечення державного суверенітету й економічної
самостійності України; здійснення внутрішньої і зовнішньої політики
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держави; спрямовання і координація роботи міністерств, інших орга-
нів виконавчої влади. Після внесення змін до Конституції України,
відповідно до Закону України від 21 лютого 2014 року N 742-VII,
повноваження Кабінету Міністрів України розширені і передбачено,
що саме Кабінет Міністрів України утворює, реорганізовує та ліквідо-
вує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також
призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра
України керівників центральних органів виконавчої влади, які не вхо-
дять до складу Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає поста-
нови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання, зокрема
видано ряд постанов і розпоряджень, які регулюють ті чи інші питан-
ня експортного контролю за міжнародними передачами товарів вій-
ськового призначення та подвійного використання.

Частиною п’ятою статті 6 Закону визначені органи державної
влади, які забезпечують реалізацію державної політики в галузі дер-
жавного експортного контролю, а саме центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортно-
го контролю (Державна служба експортного контролю України), а
також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, уповно-
важені згідно із законодавством здійснювати заходи в галузі держав-
ного експортного контролю. Повноваження цих органів із зазначено-
го питання визначені в коментованому Законі, інших законах та нор-
мативно-правових актах, у тому числі в положеннях про ці органи,
затверджених в установленому порядку. Зазначені органи виконавчої
влади можуть також залучати до участі в здійсненні заходів держав-
ного експортного контролю інші центральні органи виконавчої влади,
представництва України за кордоном та юридичних осіб, діяльність
яких безпосередньо не пов’язана з державним експортним контролем,
за згодою їх керівників. 

Протягом останніх років в Україні здійснена адміністративна
реформа, внесені зміни щодо статусу органів виконавчої влади в
Конституцію України та деякі закони, зокрема відповідно до статті 12
Закону України «Про Кабінет Міністрів України» діяльність централь-
них органів виконавчої влади, керівники яких не входять до складу
Кабінету Міністрів України, спрямовується і координується міністра-
ми. Питання діяльності таких центральних органів виконавчої влади в
Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри. 

Державна служба експортного контролю України є центральним
органом виконавчої влади, її керівник не входить до складу Кабінету
Міністрів України, тому Указом Президента України від 9 грудня
2010 року № 1085 визначено, що її діяльність спрямовується і коор-
динується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного
розвитку і торгівлі України, який представляє питання діяльності
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Державної служби експортного контролю України в Кабінеті
Міністрів України. До повноважень Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України належить забезпечення формування та реалі-
зації державної політики з питань державного експортного контролю,
а до повноважень Державної служби експортного контролю України –
реалізація цієї державної політики. Крім того, відповідно до чинного
в даний час законодавства, зокрема, Закону України «Про центральні
органи виконавчої влади», до повноважень Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України віднесено прийняття нормативно-пра-
вових актів, що регулюють питання державного експортного контро-
лю, розробку яких здійснює Державна служба експортного контролю
України. При цьому слід мати на увазі, що нормативно-правові акти,
прийняті Державною службою експортного контролю України до 
8 квітня 2011 року в межах своєї компетенції, чинної на момент при-
йняття цих актів, тобто до моменту затвердження 8 квітня 2011 ро -
ку Указом Президента України № 448 Положення про Державну
службу експортного контролю України, є чинними до їх скасування в
установленому порядку.

Положенням про Державну службу експортного контролю Ук раї -
ни, затвердженим Указом Президента України від 8 квітня 2011 року
№ 448 (найближчим часом Положення про Державну службу експор-
тного контролю України буде відповідно до зазначених вище змін до
Конституції України затверджене постановою Кабінету Міністрів
України), визначені завдання Держекспортконтролю України, які
полягають в:

– реалізації державної політики у галузі державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення, подвій-
ного використання та інших товарів, що не внесені до списків товарів,
що підлягають державному експортному контролю та щодо яких від-
повідно до законодавства можуть бути застосовані процедури держав-
ного експортного контролю (далі – товари), а також внесення пропо-
зицій щодо її формування; 

– захисті національних інтересів та зміцненні міжнародного авто-
ритету України під час здійснення державного контролю за міжна-
родними передачами товарів шляхом забезпечення виконання міжна-
родних зобов’язань України, пов’язаних із нерозповсюдженням зброї
масового знищення, засобів її доставки та обмеженням передач зви-
чайних видів озброєння для недопущення їх застосування у терорис-
тичних та інших протиправних цілях; 

– сприянні розвитку міжнародного співробітництва та взаємодії з
відповідними органами іноземних держав і міжнародними організа-
ціями з питань нерозповсюдження та експортного контролю.

В Положенні передбачено, що Держекспортконтроль відповідно
до покладених на нього завдань, зокрема:
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– узагальнює практику застосування законодавства з питань дер-
жавного експортного контролю, розробляє пропозиції щодо його
вдосконалення та подає їх Міністру економічного розвитку і торгівлі
України; 

– видає дозволи (висновки) на право здійснення міжнародних
передач товарів та контролює подання суб’єктами здійснення міжна-
родних передач товарів звітів про фактично здійснені експорт та
імпорт товарів; 

– видає висновки на право проведення переговорів, пов’язаних із
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо
здійснення експорту товарів, та контролює подання суб’єктами здійс-
нення міжнародних передач товарів звітів про підсумки проведення
переговорів; 

– видає міжнародні імпортні сертифікати або інші документи, які
містять державні гарантії щодо використання у заявлених цілях това-
рів, суб’єктам, визначеним законодавством у галузі державного екс-
портного контролю; 

– проводить реєстрацію суб’єктів господарювання як суб’єктів
здійснення міжнародних передач товарів та видає відповідні посвід-
чення про їх реєстрацію; 

– проводить атестацію систем внутрішньофірмового експортного
контролю, створених суб’єктами здійснення міжнародних передач
товарів, та видає відповідні свідоцтва про таку атестацію; 

– надає юридичним особам повноваження на здійснення діяльнос-
ті щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного екс-
портного контролю та видає відповідні свідоцтва; 

– веде облік суб’єктів, яким надано повноваження на право здійс-
нення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів,
які містять відомості, що становлять державну таємницю, видає таким
суб’єктам документи, що підтверджують наявність таких повноважень,
забезпечує контроль за здійсненням суб’єктами наданих їм повнова-
жень та готує пропозиції щодо скасування таких повноважень;

– проводить експертизу у галузі державного експортного контролю. 
Держекспортконтроль здійснює заходи щодо запобігання пору-

шенням вимог законодавства у галузі державного експортного кон-
тролю, а саме: 

– здійснює заходи з контролю та перевірки в установленому зако-
нодавством порядку, випадках та спосіб, передбачені законом, відпо-
відності законодавству документації, на підставі якої здійснено між-
народну передачу товарів, доставку товарів до кінцевих споживачів,
кінцевого використання товарів у заявлених цілях; 

– проводить у передбачених законом випадках розслідування,
пов’я зані з порушеннями суб’єктами здійснення міжнародних пере-
дач товарів вимог законодавства у галузі державного експортного
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контролю, та за їх підсумками притягує таких суб’єктів до відпові-
дальності у межах, визначених законодавством; 

– забезпечує у межах компетенції виконання законодавчих та
інших нормативно-правових актів у галузі державного експортного
контролю, контролює додержання вимог законодавства у цій галузі. 

Крім того, в Положенні надано повноваження Держекспорт -
контролю брати участь у роботі міжнародних організацій та органів
міжнародних режимів експортного контролю, учасницею яких є
Україна, а також здійснювати міжнародне співробітництво з відповід-
ними органами іноземних держав з питань експортного контролю,
нерозповсюдження зброї масового знищення і засобів її доставки та
обмеження передач звичайних видів озброєння, у тому числі в рамках
реалізації державної політики щодо європейської інтеграції, в тому
числі: здійснювати заходи з виконання рішень Ради Безпеки ООН
щодо встановлення (скасування) ембарго на експорт товарів; брати
участь у забезпеченні здійснення заходів з експортного контролю,
передбачених Договором про нерозповсюдження ядерної зброї,
Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і
застосування хімічної зброї та про її знищення, Конвенцією про забо-
рону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної
(біологічної) та токсичної зброї та про її знищення, іншими міжна-
родними зобов’язаннями; брати участь у переговорах із представника-
ми іноземних держав та роботі міжурядових комісій з питань військо-
во-технічного співробітництва; здійснювати в установленому порядку
обмін інформацією в галузі експортного контролю з відповідними
органами інших держав та міжнародними організаціями.

Указом Президента України від 20 березня 2002 року № 276 “Про
розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у
сфері військово-технічного співробітництва з іноземними держава-
ми” визначені повноваження, загальні для центральних органів вико-
навчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з інозем-
ними державами, у тому числі і в частині експортного контролю за
здійсненням міжнародних передач товарів, які підлягають державно-
му експортному контролю, та використанням цих товарів у заявлених
цілях, розмежовано повноваження між цими органами. 

Положення коментованої статті Закону щодо права органів вико-
навчої влади при здійсненні заходів державного експортного контро-
лю залучати до участі в цих заходах інші центральні органи виконав-
чої влади, представництва України за кордоном та юридичних осіб,
діяльність яких безпосередньо не пов’язана з державним експортним
контролем, за згодою їх керівників, як встановлює право одних, так і
встановлює обов’язок інших брати участь в державному експортному
контролі за міжнародними передачами товарів військового призна-
чення та подвійного використання.
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Частиною шостою статті 6 Закону визначені повноваження цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю (Держекспортконтролю)
безпосередньо або спільно з іншими центральними органами вико-
навчої влади сприяти здійсненню діяльності, пов’язаної з міжнарод-
ною передачею товарів, коли це відповідає національним інтересам,
передусім завдяки створенню нових і збереженню існуючих робочих
місць у галузі високих технологій, або обмежувати чи забороняти про-
вадження такої діяльності, коли це суперечить національним інтер-
есам України, її міжнародним зобов’язанням, цілям боротьби з теро-
ризмом, а також коли є підстави вважати, що зазначені товари нале-
жать до зброї масового знищення чи призначені для створення такої
зброї, засобів її доставки, або за відсутності належних гарантій
(зобов’язань) щодо кінцевого використання товарів. 

Таким чином можна зробити висновок, що головною метою дер-
жавного експортного контролю є відповідність міжнародних передач
товарів національним інтересам України, як держави. Закон України
“Про основи національної безпеки України” дає таке визначення
“національним інтересам”, як життєво важливі матеріальні, інтелекту-
альні і духовні цінності українського народу як носія суверенітету і
єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і
держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та
її прогресивний розвиток. 

На виконання положень частини шостої статті 6 Закону, що комен-
тується, Кабінетом Міністрів України у Порядку здійснення держав-
ного контролю за міжнародними передачами товарів військового при-
значення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
20 листопада 2003 року № 1807, визначено, що:

“Не допускається експорт окремих товарів до держав, стосовно
яких Радою Безпеки ООН встановлено ембарго на їх експорт, а також
у разі, коли за результатами експертизи в галузі державного експор-
тного контролю є підстави вважати, що вони призначені для:

створення зброї масового знищення чи засобів її доставки;
використання у терористичних або інших протиправних цілях;
використання в діяльності, пов’язаній із створенням ядерних вибу-

хових пристроїв, або в діяльності, пов’язаній з ядерним паливним
циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;

– використання в діяльності, пов’язаній з придбанням, створен-
ням, накопиченням або застосуванням хімічної зброї як засобу веден-
ня війни; 

використання в діяльності, пов’язаній з придбанням, створенням,
накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів)
і токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї чи її
складових частин”. 
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Крім того, на виконання зазначених положень частини шостої стат-
ті 6 Закону, що коментується, Кабінетом Міністрів України у Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів
подвійного використання, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86, визначено, що:

“Не допускається експорт окремих товарів до держав, стосовно
яких Радою Безпеки ООН установлено ембарго на їх експорт, а також
у разі коли за результатами експертизи в галузі державного експор-
тного контролю є підстави вважати, що вони призначені для:

– створення зброї масового знищення чи засобів її доставки;
– використання у терористичних або інших протиправних цілях;
– використання в діяльності, пов’язаній із створенням ядерних

вибухових пристроїв, або в діяльності, пов’язаній з ядерним паливним
циклом, яка не перебуває під гарантіями 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, створен-
ням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (пато-
генів) і токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї
чи її складових частин. 

Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове
ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні
хімічної зброї, зазначених у розділах 1 і 2 частини першої додатка 4 до
цього Порядку, допускається тільки до або з держав – учасниць
Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і засто-
сування хімічної зброї та про її знищення . 

Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове
ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні
хімічної зброї, зазначених у розділі 1 частини першої додатка 4 до
цього Порядку, допускається тільки до або з держав – учасниць зазна-
ченої Конвенції у разі, коли вони використовуються у дослідницьких,
медичних, фармацевтичних, а також захисних цілях, які безпосеред-
ньо пов’язані із захистом від токсичних хімікатів та хімічної зброї. 

Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове
ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні
хімічної зброї, зазначених у розділі 2 частини першої додатка 4 до
цього Порядку, допускається до або з держав, які не є учасницями
зазначеної Конвенції, якщо йдеться про товари, що: 

1) містять у своєму складі 1 відсоток або менше хімікатів, зазначе-
них у розділі 2 А; 

2) містять у своєму складі 10 відсотків або менше хімікатів, зазна-
чених у розділі 2 В; 

3) визначені як продукція, розфасована для роздрібної торгівлі
або для індивідуального використання.”



Даною статтею Закону, що коментується, передбачені саме такі
найбільш суттєві права Держекспортконтролю та інших державних
органів, що здійснюють заходи в галузі експортного контролю, щодо
отримання та використання інформації:

– безоплатність отримання інформації;
– отримання інформації, необхідної для здійснення повноважень в

галузі державного експортного контролю, від:
• суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів;
• інших органів виконавчої влади;
• в рамках міжнародного обміну такою інформацією;
– використання отриманої інформації виключно в цілях експор-

тного контролю і захисту національних інтересів;
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Частина Абзац
Стаття 7. Обмін інформацією у процесі здійснення 

державного експортного контролю

ч. 1 – Центральний орган виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері  державного екс-
портного контролю, має право отримувати без-
оплатно від інших органів виконавчої влади,
суб’єктів здійснення міжнародних передач това-
рів інформацію, необхідну для здійснення повно-
важень у галузі державного експортного контро-
лю, використовувати її та здійснювати міжнарод-
ний обмін цією інформацією.

ч. 2 – Інформація про міжнародні передачі товарів,
отримана органами, що здійснюють державний
експортний контроль, від органів виконавчої
влади, суб’єктів здійснення міжнародних передач
товарів та в рамках міжнародного обміну такою
інформацією, використовується виключно в
цілях експортного контролю і захисту національ-
них інтересів.

ч. 3 – Обмін інформацією, пов’язаною з міжнарод-
ними передачами товарів, з відповідними органа-
ми інших держав та міжнародними організаціями
не повинен суперечити законодавству України, її
національним інтересам.



– здійснення міжнародного обміну інформацією, пов’язаною з
міжнародними передачами товарів, з відповідними органами інших
держав та міжнародними організаціями;

– забезпечення дотримання законодавства України та її національ-
них інтересів під час здійснення міжнародного обміну інформацією.

У частині першій цієї статті безоплатність отримання інформації
передбачає, що будь-який орган виконавчої влади чи суб’єкт здійс-
нення міжнародних передач товарів повинні, відповідно до встанов-
леного порядку, безоплатно надавати інформацію, необхідну для
здійснення повноважень в галузі державного експортного контролю.

На підставі частини другої цієї статті отримання інформації, необ-
хідної для здійснення повноважень в галузі державного експортного
контролю від суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, зале-
жить від конкретного етапу здійснення таких передач, а саме: реєстра-
ції суб’єктів; отримання суб’єктами відповідних повноважень; дер-
жавної атестації створених суб’єктами систем внутрішньофірмового
експортного контролю; проведення суб’єктами переговорів, пов’яза-
них з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
експорт товарів військового призначення та подвійного використан-
ня; отримання суб’єктами дозволів (висновків) чи міжнародних
імпортних сертифікатів; використання суб’єктами зазначених дозво-
лів (висновків).

На етапі реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності як суб’єк-
та здійснення міжнародних передач товарів, відповідно до статті 12
Закону, що коментується, обмін інформацією здійснюється шляхом
подання зазначеним суб’єктом до Держекспортконтролю відомостей
та документів, необхідних для попередньої експертизи товарів, їх
ідентифікації, визначення умов здійснення міжнародних передач
таких товарів до конкретних держав та особливостей здійснення
таких передач, а також реєстрації суб’єкта як суб’єкта здійснення між-
народних передач товарів. Перелік таких документів визначено поста-
новою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 “Про затвер-
дження Положення про порядок проведення експертизи в галузі дер-
жавного експортного контролю”.

На етапі отримання повноважень на право експорту/імпорту това-
рів військового призначення та товарів, які містять відомості, що ста-
новлять державну таємницю, обмін інформацією здійснюється шля-
хом подання зазначеним суб’єктом до Держекспортконтролю відо-
мостей та документів, необхідних для здійснення відповідного міжві-
домчого узгодження можливості надання суб’єкту зазначених повно-
важень, підготовки та погодження відповідного проекту повноважень.

Для отримання такої інформації відповідно до порядку, встановле-
ного Кабінетом Міністрів України на підставі статті 13 Закону, суб’єкт
надає до Держекспортконтролю документи, визначені постановою
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Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 № 838 “Про затвердження
Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної
діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту това-
рів військового призначення та товарів, які містять відомості, що ста-
новлять державну таємницю”. 

На етапі державної атестації створених суб’єктами систем внут-
рішньофірмового експортного контролю обмін інформацією здійсню-
ється шляхом подання зазначеним суб’єктом до Держекспорт кон -
тролю відомостей та документів, необхідних для прийняття рішення
про можливість такої атестації.

Для отримання такої інформації відповідно до порядку, встановле-
ного Кабінетом Міністрів України на підставі статті 14 Закону, суб’єкт
надає до Держекспортконтролю документи, визначені постановою
Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1080 “Про затвердження
Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експор-
тного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних пере-
дач товарів”. 

На етапі підготовки до проведення суб’єктами переговорів, по в’я -
заних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної
іноземної держави встановлено, виходячи з міжнародних зобов’язань
України, часткове ембарго, обмін інформацією здійснюється шляхом
подання суб’єктом до Держекспортконтролю відомостей та докумен-
тів, необхідних для проведення експертизи та прийняття рішення про
можливість видачі такому суб’єкту позитивного висновку на право
проведення таких переговорів. Для здійснення обміну інформацією
відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України на
підставі статті 18 Закону, суб’єкт надає до Держекспортконтролю
документи, визначені постановою Кабінету Міністрів України від
06.06.2012 № 500 “Про затвердження Порядку державного експортно-
го контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення екс-
порту товарів”.

На етапі отримання суб’єктами дозволів (висновків) чи міжнарод-
них імпортних сертифікатів обмін інформацією здійснюється шляхом
подання суб’єктом до Держекспортконтролю відомостей та докумен-
тів, необхідних для прийняття рішення про можливість видачі такому
суб’єкту дозволів на право експорту, імпорту товарів, висновків на
право тимчасового вивезення, ввезення чи транзиту товарів, або
надання суб’єкту імпортного сертифіката. 

Для отримання такої інформації на підставі статей 8 та 16 Закону
суб’єкт надає до Держекспортконтролю документи, визначені поста-
новами Кабінету Міністрів України від 27.05.99 № 920 “Про затвер-
дження Положення про порядок надання гарантій та здійснення дер-

128



жавного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у
заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному
контролю”, від 20.11.03 № 1807 “Про затвердження Порядку здійс-
нення державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення”, від 28.01.04 № 86 “Про затвердження
Порядку здійснення державного контролю за міжнародними переда-
чами товарів подвійного використання”.

На етапі використання суб’єктами дозволів (висновків) на право
проведення суб’єктами переговорів, пов’язаних з укладанням зовніш-
ньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів військового
призначення та подвійного використання, експорту, імпорту, тимчасово-
го вивезення, ввезення чи транзиту товарів, обмін інформацією здійс-
нюється шляхом подання суб’єктом до Держекспорт контролю відомос-
тей та документів, що містять звітну інформацію про:

– подання суб’єктом до Служби безпеки України та Служби зов-
нішньої розвідки України звітів про підсумки переговорів з іноземни-
ми партнерами з питань військово-технічного співробітництва (неза-
лежно від того, чи завершилися такі переговори укладанням зовніш-
ньоекономічного договору (контракту) чи ні) та інформації про будь-
які контакти з іноземними юридичними чи фізичними особами з
питань передач товарів військового призначення відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України від 08.06.98 № 838 “Про затвер-
дження Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоеконо-
мічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю”;

– подання суб’єктом до Держекспортконтролю відповідних звітів
у разі, коли за підсумками переговорів укладено зовнішньоекономіч-
ний договір (контракт) відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 06.06.2012 № 500 “Про затвердження Порядку державно-
го експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо
здійснення експорту товарів”;

– фактичне використання дозволів на право експорту, імпорту
товарів військового призначення відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 20.11.03 № 1807 “Про затвердження Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами това-
рів військового призначення”;

– фактичне використання дозволів на право експорту, імпорту
товарів подвійного використання відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.01.04 № 86 “Про затвердження Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами това-
рів подвійного використання”;
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– підсумки перевірки доставки та кінцевого використання експор-
тованих товарів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 27.05.99 № 920 “Про затвердження Положення про порядок надан-
ня гарантій та здійснення державного контролю за виконанням
зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підля-
гають державному експортному контролю”.

У частині третій цієї статті законодавець визначив, що обмін
інформацією між органами виконавчої влади, що здійснюють заходи
в галузі державного експортного контролю, здійснюється, як правило,
під час міжвідомчого узгодження питань можливості надання
дозвільних документів чи заходів правозастосування у сфері експор-
тного контролю та передбачає:

– отримання від Міністерства закордонних справ України інфор-
мації щодо міжнародних зобов’язань та обмежень, пов’язаних з між-
народними передачами товарів військового призначення та подвійно-
го використання;

– отримання від правоохоронних та розвідувальних органів інфор-
мації про експортерів, імпортерів, посередників, кінцевих споживачів,
діяльність яких пов’язана з міжнародними передачами товарів, а
також про можливі ризики відхилення товарів від заявленого кінце-
вого використання;

– отримання від галузевих органів управління інформації про
можливість (доцільність) здійснення міжнародних передач товарів,
виходячи з внутрішньодержавних процедур відносно зазначених
товарів;

– надання до Держекспортконтролю наявної інформації про намі-
ри або можливість використання будь-яких товарів, не внесених до
списків товарів, що підлягають державному експортному контролю, у
державах, що є їх кінцевими споживачами, для розроблення, вироб-
ництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговуван-
ня, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання,
виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї масового
знищення чи засобів її доставки, а також інформації про виявлені
ними порушення законодавства в галузі державного експортного кон-
тролю.

Порядок міжвідомчого обміну інформацією врегульовано відпо-
відними постановами Кабінету Міністрів України.

Міжнародний обмін інформацією здійснюється відповідно до між-
народних зобов’язань України в рамках діяльності у відповідних між-
народних організаціях, а саме: Організації Об’єднаних Націй (ООН),
організаціях міжнародних режимів експортного контролю, міжнарод-
них конвенціях та договорах у галузі нерозповсюдження та експор-
тного контролю.
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Міжнародний обмін інформацією передбачає:
– обмін загальною інформацією;
– обмін специфічною інформацією;
– обмін звітною інформацією.

Обмін загальною інформацією здійснюється в рамках діяльності
України у таких організаціях міжнародних режимів експортного кон-
тролю як Вассенаарська домовленість, Група ядерних постачальників,
Режим контролю за ракетними технологіями. Цей обмін інформацією
передбачає:

– обмін інформацією, пов’язаною з протидією тероризму;
– обмін інформацією, пов’язаною з регіонами постачання товарів,

що викликають занепокоєння;
– обмін інформацією з проектів (програм), кінцевих користувачів

та брокерів (у тому числі перевізників) окремих держав, що виклика-
ють занепокоєння.

Обмін загальною інформацією здійснюється відповідно до керів-
них принципів діяльності зазначених вище міжнародних режимів екс-
портного контролю і передбачає надання державами-експортерами,
що беруть участь у діяльності зазначених режимів, до контактних
пунктів цих режимів інформації про відмови в наданні дозволів
(ліцензій) на експорт товарів. У рамках такого обміну надається
інформація про товари, їх отримувачів та кінцевих споживачів, а
також про наявну інформацію, яка є підставою для прийняття рішен-
ня про відмову, виходячи з принципів нерозповсюдження, безпеки та
протидії тероризму. 

Обмін звітною інформацією здійснюється виключно на добровіль-
ній основі відповідно до принципів діяльності таких організацій, як
Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація з безпеки та спів-
робітництва в Європі (ОБСЄ), організації міжнародних режимів екс-
портного контролю. 

Наприклад: 
– звітна інформація у рамках ООН у галузі експортного контролю

надається відповідно до семі визначених категорій звичайних озбро-
єнь: танк, бойові літаки, бойові вертольоти, військові кораблі, броньо-
вані бойові машини, артилерійські системи великого калібру, ракети і
ракетні системи;

– звітна інформація у рамках ОБСЄ у галузі експортного контро-
лю надається відносно передач стрілецької зброї та легкого озброєння
між державами-учасницями ОБСЄ;

– звітна інформація у рамках діяльності в організаціях міжнарод-
них режимів експортного контролю надається у вигляді даних про
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відмови у наданні експортерам відповідних дозволів (ліцензій) на
експорт товарів та про їх надання відносно окремих категорій товарів.
Наприклад, у рамках діяльності у міжнародному режимі експортного
контролю Вассенаарська домовленість надається звітна інформація
про відмови у видачі дозволів (ліцензій) на експорт товарів подвійно-
го використання всім державам, які не беруть участі у “домовленості”,
а відносно “чутливих” та “дуже чутливих” товарів подвійного вико-
ристання надається звітна інформація про усі надані дозволи (ліцен-
зії) про експорт товарів до зазначених держав.



Розділ ІІ.

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

Особливістю статті 8 Закону, що коментується, є те, що законода-
вець надав Кабінету Міністрів України право встановлювати порядок
здійснення контролю за міжнародними передачами відповідно до
цього Закону та інших законів України, а також актів Президента
України залежно від конкретних груп товарів.

Встановлений цим Законом загальний порядок здійснення кон-
тролю за міжнародними передачами товарів (товарів військового при-
значення, товарів подвійного використання та інших товарів, щодо
яких відповідно до статті 10 цього Закону застосовуються процедури
державного експортного контролю) визначає:

– реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів господарювання
України, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у
тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність,
пов’язану з міжнародними передачами товарів військового призна-
чення (стаття 12 цього Закону);

– отримання суб’єктами господарювання України, які мають намір
здійснювати експорт, імпорт товарів військового призначення та това-
рів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, відповід-
них повноважень Кабінету Міністрів України (стаття 13 цього Закону);
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Стаття 8. Порядок здійснення контролю за 

міжнародними передачами товарів 

ч. 1 – Порядок здійснення контролю за міжнародними
передачами товарів установлюється Кабінетом
Міністрів України відповідно до цього та інших
законів України, актів Президента України
залежно від конкретних груп товарів та видів їх
міжнародних передач. 

(стаття 8 із змінами, внесеними згідно із 
Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)



– отримання суб’єктами господарювання України позитивних
висновків Держекспортконтролю про можливість проведення перего-
ворів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) щодо здійснення експорту товарів у випадках, передба-
чених статтею 18 цього Закону;

– виконання суб’єктами господарювання України відповідних
вимог щодо змісту зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
здійснення міжнародних передач товарів, які встановлені Кабінетом
Міністрів України (стаття 17 цього Закону);

– отримання суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів
чи іноземними суб’єктами господарської чи іншої діяльності відповід-
них дозволів чи висновків Держекспортконтролю на право здійснен-
ня конкретних міжнародних передач стосовно визначених у зовніш-
ньоекономічних договорах (контрактах) товарів, що підлягають дер-
жавному експортному контролю (стаття 16 цього Закону);

– проведення суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів,
а також відповідними державними органами України заходів для про-
ведення перевірки доставки та кінцевого використання товарів (стат-
тя 19 цього Закону);

– митне оформлення та митний контроль товарів (стаття 21 цього
Закону);

– письмове звітування Держекспортконтролю суб’єктами здійс-
нення міжнародних передач товарів, які отримали відповідний дозвіл,
висновок чи міжнародний імпортний сертифікат про підсумки прове-
дення переговорів, зазначених у статті 18 цього Закону, а також про
фактично здійснені експорт та імпорт товарів, визначених у цих доку-
ментах, та про використання зазначених товарів у заявлених цілях
(стаття 22 цього Закону);

– притягнення до відповідальності суб’єктів здійснення міжнарод-
них передач товарів – юридичних осіб за порушення вимог законо-
давства в галузі експортного контролю (статті 24, 25, 26 та 27 цього
Закону).

У Законі, що коментується, визначено три класи товарів, а саме:
– товари військового призначення;
– товари подвійного використання;
– товари, щодо яких відповідно до статті 10 цього Закону можуть

бути застосовані процедури державного експортного контролю.
Клас “товари військового призначення” є одночасно і групою цих

товарів, щодо яких відповідно до Порядку здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів військового призна-
чення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20.11.2003 № 1807, застосовуються процедури державного експортно-
го контролю, які відповідають керівним принципам здійснення тако-
го контролю, що рекомендовані у рамках діяльності міжнародного
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режиму експортного контролю “Вассенаарська домовленість”, членом
якого є Україна.

Клас “товари подвійного використання” розподіляється на групи
цих товарів відповідно до рекомендацій конкретного міжнародного
режиму експортного контролю, а саме:

– група “товари, що можуть бути використані у створенні звичай-
них видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки”, до яких засто-
совується порядок здійснення контролю, рекомендований відповід-
ними керівними принципами міжнародного режиму експортного кон-
тролю “Вассенаарська домовленість”;

– група “товари, що можуть бути використані у створенні ракетної
зброї”, до яких застосовується порядок здійснення контролю, реко-
мендований відповідними керівними принципами міжнародного
режиму експортного контролю “Режим контролю за ракетними тех-
нологіями”;

– група “товари, що можуть бути використані у створенні ядерної
зброї”, до яких застосовується порядок здійснення контролю, реко-
мендований відповідними керівними принципами міжнародного
режиму експортного контролю “Група ядерних постачальників”;

– група “товари, що можуть бути використані у створенні хімічної
зброї”, до яких застосовується порядок здійснення контролю, реко-
мендований відповідними керівними принципами міжнародного
режиму експортного контролю “Австралійська група” та Конвенцією
про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування
хімічної зброї та про її знищення;

– група “товари, що можуть бути використані у створенні бакте-
ріологічної (біологічної) та токсинної зброї”, до яких застосовується
порядок здійснення контролю, рекомендований відповідними керів-
ними принципами міжнародного режиму експортного контролю
“Австралійська група” та Конвенцією про заборону розробки, вироб-
ництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і ток-
синної зброї та про їх знищення.

Визначений Кабінетом Міністрів України Порядок здійснення
державного контролю за міжнародними передачами товарів подвій-
ного використання містить окремі положення про особливості здійс-
нення контролю за зазначеними вище групами товарів і встановлює
основні та додаткові вимоги до здійснення конкретних міжнародних
передач таких товарів. Цей Порядок затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86. У додатках до зазна-
ченого порядку наведені списки вищезазначених груп товарів подвій-
ного використання, щодо яких застосовуються процедури державного
експортного контролю.
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Статтею 4 Закону, що коментується, визначені принципи держав-
ної політики в галузі державного експортного контролю, серед яких
згадуються:

– здійснення експортного контролю тільки тією мірою, що необ-
хідна для досягнення його цілей;

– узгодження процедур і правил державного експортного контро-
лю з міжнародними правовими нормами та практикою.

Саме принцип “здійснення експортного контролю тільки тією
мірою, що необхідна для досягнення його цілей” є нормою, завдяки
якій до списків товарів, що підлягають державному експортному кон-
тролю, вносяться не тільки їх найменування, а й докладний опис
таких товарів.

Цією нормою законодавець визначив міру експортного контролю
стосовно конкретних товарів, а саме: експортному контролю підляга-
ють не загальні групи товарів, а тільки ті товари, докладний опис яких
наведений у відповідних списках товарів, що підлягають державному
експортному контролю. Якщо у список товарів, що підлягають дер-
жавному експортному контролю, внести, наприклад, тільки назву
“верстат”, то експортному контролю будуть підлягати будь-які вер-
стати, які знаходяться у будь-якому стані у будь-якому місці та мають
будь-які характеристики. І навпаки, якщо термін “верстат” доповнити
відповідним описом конкретних верстатів, то експортному контролю
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Стаття 9. Списки товарів, що підлягають державному 

експортному контролю

ч. 1 – Найменування та опис товарів, міжнародні
передачі яких підлягають державному експорт-
ному контролю, вносяться до списків товарів, що
підлягають державному експортному контролю
(далі – списки). 

ч. 2 – Списки складаються за відповідними групами
товарів центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері держав-
ного експортного контролю, із залученням
заінтересованих центральних органів виконавчої
влади. До складання списків можуть також
залучатися представники підприємств, наукових
установ, організацій, а також їх об’єднань. 

ч. 3 – Списки затверджуються Кабінетом Міністрів
України. 



буде підлягати не будь-який верстат, а тільки такий, який має конк-
ретні характеристики, що дозволяє використати такий верстат у про-
цесі створення зброї масового знищення, засобів її доставки або у про-
цесі створення звичайних озброєнь чи військової техніки, тобто тіль-
ки ті верстати, які і є метою експортного контролю серед великої кіль-
кості інших верстатів.

Саме така практика є підтвердженням безпідставності підходу до
здійснення експортного контролю шляхом використання тільки кодів
товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоеконо-
мічної діяльності (далі – УКТЗЕД) Митного тарифу України, затвер-
дженого Законом України “Про Митний тариф України”, тому що ці
коди не передбачають використання конкретного списку товарів, зав-
дяки чому фактично можуть створюватися умови для штучних пере-
шкод у здійсненні міжнародних передач товарів.

Визначений законодавцем у статті 4 цього Закону принцип “узгод-
ження процедур і правил державного експортного контролю з міжна-
родними правовими нормами та практикою” передбачає використання
у національному законодавстві, у тому числі національних списках то -
варів, що підлягають державному експортному контролю, найкращої
практики інших держав у галузі експортного контролю та адекватність
національних списків держав-учасниць міжнародних режимів експор-
тного контролю, що на практиці дозволяє користуватися рівними мож-
ливостями кожному з експортерів будь-якої держави-учасниці.

У той же час зазначений принцип не забороняє використовувати у
національному законодавстві і додаткові національні підходи як до
здійснення державного експортного контролю, так і до складання
списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Відповідно до визначених цим Законом класів товарів, тобто това-
рів військового призначення та товарів подвійного використання,
нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України затвер-
джені відповідні списки таких товарів, які містять як найменування,
так і опис цих товарів.

Виходячи з визначеного законодавцем принципу “здійснення екс-
портного контролю тільки тією мірою, що необхідна для досягнення
його цілей” та наведених вище міркувань щодо безпідставності вико-
ристання для визначення товарів тільки кодів за УКТЗЕД, у зазначе-
ні вище списки товарів введено застереження, що коди товарів за
УКТЗЕД надані у списках довідково. 

Основною підставою для застосування до товарів процедур дер-
жавного експортного контролю є відповідність таких товарів найме-
нуванню та опису товарів за відповідними групами, які наведені у
списках товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Національний Список товарів військового призначення, міжна-
родні передачі яких підлягають державному контролю, наведений у
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додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів військового призначення, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20.11.03 № 1807 (із змінами).

Зазначений список розроблений на базі контрольного переліку то -
варів військового призначення, прийнятого в рамках міжнародного
ре жиму експортного контролю “Вассенаарська домовленість”
(Вассенаарська домовленість щодо контролю за експортом звичайних
озброєнь та товарів і технологій подвійного використання).

Список (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
06.05.2009 № 443, із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.2012 № 696) охоплює товари військового
призначення, стосовно яких здійснюються процедури державного
експортного контролю, і містить 22 категорії товарів військового при-
значення – зброю та озброєння, боєприпаси, бомби, торпеди, ракети,
апаратуру керування вогнем та апаратуру протидії, наземні транспор-
тні 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 безпілотні), військове електронне
обладнання, високошвидкісні системи зброї, броньоване чи захисне
обладнання, обладнання для військової підготовки, обладнання і тех-
нології для виробництва виробів військового призначення, зброю
спрямованої енергії, військове кріогенне обладнання, а також про-
грамне забезпечення і технології спеціального призначення для вій-
ськового використання.

Національні списки товарів подвійного використання наведені у
додатках 1–5 до Порядку здійснення державного контролю за товара-
ми 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 спе-
ціальної техніки. 

Зазначений список розроблений на базі контрольного переліку то -
варів подвійного використання, прийнятого в рамках міжнародного
режиму експортного контролю “Вассенаарська домовленість”.

Список (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
29.09.2010 № 887, із змінами, внесеними постановою Кабінету Мі -
ністрів України від 01.08.2012 № 696) охоплює окремі види матеріа-
лів, обладнання, програмного забезпечення і технологій, що можуть
бути використані для створення звичайних озброєнь, боєприпасів,
вибухових речовин та військової техніки. 
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Список містить дев’ять категорій товарів за відповідними розділами:
– розділ 1. Спеціальні матеріали та пов’язане з ними обладнання;
– розділ 2. Оброблення матеріалів;
– розділ 3. Електроніка;
– розділ 4. Комп’ютери;
– розділ 5. (частина 1. Зв’язок; частина 2. Захист інформації; 

частина 3. Спеціальні технічні засоби);
– розділ 6. Датчики і “лазери”;
– розділ 7. Навігаційні системи та авіаційна радіоелектроніка;
– розділ 8. Морські транспортні засоби;
– розділ 9. Авіаційні та ракетно-космічні рушійні системи;
2) Список товарів подвійного використання, що можуть бути

використані у створенні ракетної зброї.
Зазначений список розроблений на базі контрольного переліку об -

ладнання, програмного забезпечення та технологій, що стосуються
ракет, який є додатком до Керівних принципів міжнародного режиму
експортного контролю “Режим контролю за ракетними технологіями”.

Список (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
01.08.2012 № 698, із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 23.10.2013 № 779) складається з двох категорій
товарів (категорія I та категорія II). 

До категорії І належать: закінчені ракетні системи (включаючи
балістичні ракети, ракети-носії космічних апаратів та дослідницькі
ракети), закінчені системи атмосферних безпілотних літальних апара-
тів (включаючи крилаті ракети, радіокеровані літаки-мішені та радіоке-
ровані розвідувальні літаки), що мають можливість доставляти не
менш як 500 кг корисного навантаження на відстань не менш як 300 км;
а також виробниче обладнання до таких систем, закінчені підсистеми,
придатні до використання в закінчених системах доставки (окремі сту-
пені ракет, головні частини та корисне навантаження, твердопаливні,
гібридні або рідиннопаливні ракетні двигуни, придатні для викорис-
тання в зазначених системах, комплекси наведення та системи керу-
вання, засоби поразки або вибухові пристрої боєголовок ракет). 

До категорії ІІ належать: закінчені ракетні системи (включаючи
балістичні ракети, ракети-носії космічних апаратів та дослідницькі
ракети), закінчені системи атмосферних безпілотних літальних апара-
тів (включаючи крилаті ракети, радіокеровані літаки-мішені та радіо-
керовані розвідувальні літаки), що мають максимальну дальність 
300 км або більше і не включені до категорії I; а також турбореактив-
ні і турбовентиляторні двигуни, прямоточні повітряно-реактивні дви-
гуни, турбогвинтові двигуни, ракетне паливо та компоненти; облад-
нання для виробництва; агрегати і компоненти; конструкційні мате-
ріали; системи навігації; системи керування польотом; радіоелектрон-
не обладнання; системи забезпечення запуску; комп’ютери та пере-
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творювачі; обладнання для випробувань; системи моделювання та імі-
тації; 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 матеріа-
лів, промислового обладнання, товарів і технологій, чутливих до роз-
повсюдження ядерної зброї, розроблених в рамках міжнародних
режимів експортного контролю “Група ядерних постачальників” та
“Комітет Цангера”.

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 спеціаль-
ний матеріал, що розщеплюється, інші матеріали, що розщеплюються);
спеціальні неядерні матеріали; реактори і спеціально призначені або
підготовлені обладнання та компоненти до них; установки з переробки
опромінених паливних елементів та спеціально призначене або підго-
товлене для цього обладнання; установки для виготовлення паливних
елементів ядерних реакторів; установки для виробництва важкої води,
дейтерію; установки для конверсії урану та плутонію; спеціально при-
значене або підготовлене обладнання для виробництва. 

До частини ІІ “Товари подвійного використання” належать: про-
мислове обладнання; матеріали; обладнання та комплектуючі для роз-
поділу ізотопів урану (крім зазначених у частині І); установки для
виробництва важкої води (крім зазначених у частині І); обладнання
для випробування, вимірювання та розроблення 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 виробничих
потужностей та обладнання хімічної промисловості, а також відповід-
них технологій та програмного забезпечення, які є товарами подвій-
ного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної
зброї, розробленого в рамках міжнародного режиму експортного кон-
тролю “Австралійська група”, та списків хімікатів, наведених у додат-
ку 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 Кабінету Міністрів
України від 13.04.2005 № 274) складається 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 прекурсорів у кожному.
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У розділі 1 наведені токсичні хімікати, які розроблялися, виробля-
лися, накопичувалися або використовувалися як хімічна зброя (або
можуть використовуватися як хімічна зброя), а також прекурсори, які
можуть бути використані на прикінцевій стадії виготовлення токсич-
ного хімікату розділу 1. 

У розділі 2 наведені токсичні хімікати, які не можуть бути вико-
ристані як хімічна зброя, але можуть бути використані як її компо-
ненти, а також прекурсори, які можуть бути використані на прикінце-
вій стадії виготовлення токсичного хімікату розділу 2 або розділу 1. 

У розділі 3 наведені токсичні хімікати та прекурсори, які викорис-
товуються промисловістю у великих комерційних кількостях;

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

Зазначений список розроблений на базі списків біологічних аген-
тів, патогенів небезпечних для людей, тварин та рослин, збудників
захворювань рослин, біологічного обладнання подвійного викорис-
тання та пов’язаних з ними технологій і програмного забезпечення,
розроблених в рамках міжнародного режиму експортного контролю
“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, небезпечні для
людини; токсини, патогени, небезпечні для тварин; патогени, небезпеч-
ні для рослин), до частини II – обладнання для обробки біологічних
матеріалів та пов’язане з ним програмне забезпечення, до частини III –
технології, послуги (технічна допомога).

Однак деякі списки товарів подвійного використання містять
додаткові категорії товарів, за якими встановлено національний кон-
троль. 

Так, Список товарів подвійного використання, що можуть бути
використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спе-
ціальної техніки, містить деякі категорії товарів, які включені для
контролю з точки зору боротьби з тероризмом та використання їх в
інших протиправних цілях, а також деякі типи електронної апарату-
ри, включеної для контролю з точки зору національної безпеки
(наприклад, позиція “1.С.13. Матеріали, які за своїми властивостями
можуть бути використані у терористичних цілях”).

Списки товарів, що підлягають державному експортному контро-
лю, складаються Держекспортконтролем із залученням заінтересова-
них органів виконавчої влади (профільних міністерств, служб, тощо)
та фахівців провідних за напрямами діяльності підприємств, науко-
вих установ, організацій та їх об’єднань.
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Частина Абзац

Стаття 10. Застосування процедур державного 
експортного контролю з метою запобігання
розповсюдженню зброї масового знищення,
засобів її доставки та звичайних озброєнь 

ч. 1 – При отриманні центральними органами виконав-
чої влади, що здійснюють державний експортний
контроль, інформації про наміри або можливість
використання будь-яких товарів, не внесених до
списків, у державах, що є їх кінцевими споживача-
ми, для розроблення, виробництва, складання,
випробування, ремонту, технічного обслуговуван-
ня, модифікації, модернізації, експлуатації, управ-
ління, зберігання, виявлення, ідентифікації або для
розповсюдження зброї масового знищення чи засо-
бів її доставки зазначені органи зобов'язані
поінформувати про це центральний орган виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, який має право
у зв'язку з цим застосовувати до таких товарів про-
цедури державного експортного контролю.

ч. 2

ч. 2

ч. 2

абз. 1

абз. 2

абз. 3

Державний експортний контроль здійснюється
також і стосовно експорту, імпорту або тимчасово-
го вивезення товарів, не внесених до списків, у
разі, коли: 

(абзац перший частини другої статті 10 із
змінами, внесеними згідно із Законом України від

23.09.2010 р. N 2561-VI)

такі товари ввозяться на територію України з
наданням міжнародного імпортного сертифіката
на вимогу держави-експортера; 

експорт або тимчасове вивезення таких товарів
за межі України здійснюється до держав, стосовно
яких резолюціями Ради безпеки Організації
Об'єднаних Націй, інших міжнародних організа-
цій, членом яких є Україна, чи національним зако-
нодавством установлене повне або часткове
ембарго на постачання таких товарів. 



Практика роботи Держекспортконтролю доводить, що особливої
уваги потребує регулювання експорту чи реекспорту товарів (виробів,
послуг (технічної допомоги), технологій), коли експортер поінформо-
ваний (Держекспортконтролем або йому стало відомо іншим шля-
хом), що товари, які передбачені для експорту (незалежно від того
зазначені вони у відповідних списках товарів, що підлягають держав-
ному експортному контролю, чи ні), призначені для використання
(або можуть бути використані) у діяльності, пов’язаній із створенням
або виробництвом зброї масового знищення, ракетних засобів її
доставки, або в іншій, пов’язаній з цим діяльності.  Відповідно до тер-
мінів, які застосовуються у діяльності міжнародних організацій з екс-
портного контролю, контроль за експортом товарів у таких випадках
має назву „всеохоплюючий контроль” (Catch-all ).

Стаття 10 цього Закону є однією з найважливіших тому, що вона міс-
тить норми, які дають законодавче підґрунтя для застосування процедур
державного експортного контролю до будь-яких товарів, не внесених до
списків (стосовно списків товарів, що підлягають державному експор-
тному контролю, дивись коментар до статті 9 цього Закону).
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ч. 3 – Якщо будь-якому суб'єкту господарювання
повідомлено центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю, або йому стало
відомо іншим шляхом про можливість повного 
чи часткового використання будь-яких товарів, що
передбачаються для експорту або тимчасового
вивезення до інших держав, для розроблення,
виробництва, складання, випробування, ремонту,
технічного обслуговування, модифікації, модерні-
зації, експлуатації, управління, зберігання, вияв -
лен ня, ідентифікації або для розповсюдження зброї
масового знищення чи засобів її доставки, або для
військового кінцевого використання у державах,
сто совно яких резолюціями Ради безпеки Ор га -
нізації Об'єднаних Націй, інших міжнародних орга-
нізацій, членом яких є Україна, чи національним
законодавством установлене повне або часткове
ембарго на постачання товарів військового призна-
чення, цей суб'єкт зобов'язаний звернутися до спе-
ціально уповноваженого органу з питань державно-
го експортного контролю за отриманням дозволу на
право здійснення експорту цих товарів незалежно
від того, зазначені вони у списках чи ні. 



У частині першій статті 10 Закону, що коментується, законодавець
визначив два випадки, коли процедури державного експортного кон-
тролю можуть застосовуватися до товарів, не внесених до списків.
Такими випадками є:

перше – коли центральні органи виконавчої влади, що здійснюють
державний експортний контроль, отримали інформацію про наміри вико-
ристання будь-яких товарів, не внесених до списків, у державах, що є їх
кінцевими споживачами, для розроблення, виробництва, складання,
випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модер-
нізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації або
для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки;

друге – коли зазначені вище центральні органи виконавчої влади
отримали інформацію про можливість використання будь-яких това-
рів, не внесених до списків, у державах, що є їх кінцевими споживача-
ми, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремон-
ту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуата-
ції, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації або для розпов-
сюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки.

Законодавцем визначено, що у будь-якому із зазначених випадків
центральні органи виконавчої влади, які отримали відповідну інфор-
мацію, зобов’язані поінформувати про це Держекспортконтроль.
Обов’язковість інформування Держекспортконтроль про наявність
зазначеної інформації є досить важливою нормою, тому що саме отри-
мання зазначеної інформації дозволяє Держекспортконтролю застосову-
вати стосовно товарів, щодо яких отримана інформація, процедури дер-
жавного експортного контролю і перш за все повідомити відповідних
суб’єктів господарювання про необхідність застосування таких процедур.

Викладені у частині першій процедури „всеохоплюючого контро-
лю” мають логічне продовження в частині третій цієї статті, в якій
законодавець передбачив норму про зобов’язання будь-якого суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності, якому повідомлено Держекспорт -
кон тролем про необхідність застосування процедур державного екс-
портного контролю стосовно товарів, визначених у такому повідом-
ленні, звернутися до Держекспортконтролю за отриманням дозволу
на право здійснення експорту цих товарів.

Крім повідомлення Держекспортконтролю, в частині третій цієї
статті передбачені й інші випадки, коли суб’єкт господарювання
зобов’язаний звернутися до Держекспортконтролю за отриманням
дозволу на право здійснення експорту будь-яких товарів незалежно
від того, зазначені вони у списках чи ні, а саме, коли суб’єкту господа-
рювання стало відомо іншим, ніж повідомлення Держекспорт кон тро -
лю шляхом, про можливість повного чи часткового використання
будь-яких товарів, що передбачаються для експорту або тимчасового
вивезення до інших держав, з метою:
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експорту або тимчасового вивезення до інших держав для розроб-
лення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного
обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління,
зберігання, виявлення, ідентифікації або для розповсюдження зброї
масового знищення чи засобів її доставки;

військового кінцевого використання у державах, стосовно яких резо-
люціями Ради безпеки ООН, інших міжнародних організацій, членом
яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або
часткове ембарго на постачання товарів військового призначення.

Норми, визначені законодавцем в частині третій цієї статті, мають
дуже велике значення для цілей експортного контролю, 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 контролю і він зобов’яза-
ний виконати процедури такого контролю, а у разі їх невиконання –
нести відповідальність за порушення законодавства в галузі держав-
ного експортного контролю.

Під термінами “поінформований” та “йому відомо” розуміється,
що експортер володіє відповідними знаннями (інформацією) про екс-
портну операцію, які повинні викликати обґрунтовану підозру щодо
ризику, пов’язаного з розповсюдженням або ризику, пов’язаного з
порушенням відповідних міжнародних зобов’язань України.

У частині другій цієї статті законодавець визначив і інші, ніж про-
коментовані вище, випадки застосування процедур державного екс-
портного контролю стосовно будь-яких не внесених до списків това-
рів, а саме:

такі товари ввозяться на територію України з наданням міжнарод-
ного імпортного сертифіката на вимогу держави-експортера;

експорт або тимчасове вивезення таких товарів 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 ембар-
го на постачання таких товарів.

У випадках, коли товари, не внесені до списків, ввозяться на терито-
рію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката на вимо-
гу держави-експортера вітчизняний суб’єкт-імпортер повинен зверну-
тися до Держекспортконтролю за отриманням міжнародного імпортно-
го сертифіката і надати необхідні для цього документи. Порядок отри-
мання міжнародного імпортного сертифіката визначено постановою
Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 “Про затвердження
Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного
контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених
цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю”.
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Вимога держави-експортера про надання міжнародного імпортно-
го сертифіката стосовно товарів, не внесених до списків, на практиці
може бути визначена як в окремому документі, так і в зовнішньоеко-
номічному договорі (контракті) про експорт товарів до України.

Відповідно до норм, визначених наведеним вище Положенням, то -
вари, ввезені на територію України з наданням державних гарантії
щодо їх використання у заявлених цілях, тобто з наданням міжнарод-
ного імпортного сертифіката, не можуть бути реекспортовані з
України або передані до третіх держав без дозволу Держекспорт кон -
тролю на їх реекспорт або передачу до третіх держав, а передача таких
товарів іншому кінцевому споживачеві в межах України також може
здійснюватися лише на підставі відповідного висновку Держекспорт -
кон тролю.

Процедури державного експортного контролю стосовно невнесе-
них до списків товарів, ввезення яких на територію України здійсню-
валося з наданням міжнародного імпортного сертифіката відповідно
до норм зазначеного вище Положення передбачають:

– надання Держекспортконтролем повідомлення Державній фіс-
кальній службі України про надання відповідного міжнародного
імпортного сертифіката та надання копії цього сертифіката;

– здійснення вищевказаною службою заходів щодо недопущення
вивезення з митної території України товарів, зазначених у копії між-
народного імпортного сертифіката, без дозволу або висновку
Держекспортконтролю;

– отримання суб’єктом-імпортером сертифіката підтвердження
доставки товарів на територію України, який видається цією ж службою.

Визначена законодавцем в абзаці третьому частини другої цієї
статті норма про застосування процедур державного експортного кон-
тролю у визначених частиною другою випадках реалізується шляхом
підготовки причетними до цього центральними органами виконавчої
влади відповідних актів Кабінету Міністрів України щодо встанов-
лення обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних
зобов’язань України.

Порядок підготовки таких актів визначений у відповідних Поло жен -
ні та Порядку, затверджених Указом Президента України від 15 липня
1999 року № 861 “Про Порядок встановлення (скасування) обмежень на
експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України”.

Оприлюднення актів Президента України щодо встановлення
обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань
України створює умови для обізнаності суб’єктів господарювання
України про встановлення обмежень чи заборон та є підґрунтям для
застосування процедур державного експортного контролю стосовно
будь-яких не внесених до списків товарів, якщо такі товари (групи
товарів) визначені у зазначених актах Кабінету Міністрів України. 
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Частина Абзац
Стаття 11. Експертиза в галузі державного експортного 

контролю 

ч. 1 – Експертиза в галузі державного експортного
контролю проводиться центральним органом вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, для вирі-
шення питання про можливість надання відповід-
них дозволів, висновків чи міжнародних імпортних
сертифікатів, можливість проведення реєстрації
суб'єктів господарювання у центральному органі
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, як
суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів
або надання таким суб'єктам повноважень на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового
призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю. 

(частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно 
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 2 – Центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, має право отримувати від
центральних органів виконавчої влади та інших
державних органів, установ та організацій інфор-
мацію з питань, віднесених до їхньої компетенції,
та залучати такі органи, установи та організації до
проведення експертизи. 

(статтю 11 доповнено новою частиною другою згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI, 

у зв’язку з цим частини другу – четверту вважати 
відповідно частинами третьою – п’ятою)

ч. 3

ч. 3

абз. 1

абз. 2

Основними завданнями експертизи в галузі
державного експортного контролю є: 

оцінка стану забезпечення захисту інтересів
національної безпеки, дотримання міжнародних
зобов'язань України, пов'язаних з нерозповсюд -
жен ням зброї масового знищення, засобів її
доставки та обмеженням передач звичайних
озброєнь, а також заходів щодо недопущення
використання зазначених товарів у терористичних
та інших протиправних цілях; 



148

ч. 3

ч. 3

ч. 3

ч. 3

ч. 3

ч. 3

абз. 3

абз. 4

абз. 5

абз. 6

абз. 7

абз. 8

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; 

визначення належності найменувань та описів
товарів, поданих на експертизу, до найменувань та
описів товарів, внесених до відповідних списків
товарів, що підлягають державному експортному
контролю; 

визначення походження товарів; 

перевірка наявності гарантій щодо доставки
товарів заявленому кінцевому споживачу та їх
використання у заявлених цілях; 

оцінка стану додержання суб'єктами здійснен-
ня міжнародних передач товарів законодавства в
галузі державного експортного контролю, вста-
новлення наявності в них відповідних систем внут-
рішньофірмового експортного контролю та органі-
заційних документів, які регламентують роботу
цих систем; 

визначення можливості видачі дозволів на
право експорту, імпорту товарів чи висновків 
на право транзиту товарів або проведення пере-
говорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів) на здійснення
міжнародних передач товарів, а також доцільно-
сті скасування або зупинення дії цих дозволів
(висновків) у разі виявлення фактів порушення
законодавства в галузі державного експортного
контролю; 

(абзац восьмий частини третьої статті 11 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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ч. 3

ч. 3

ч. 3

ч. 3

ч. 3

абз. 9

абз. 10

абз. 11

абз. 12

абз. 13

визначення можливості надання суб'єктам
здійснення міжнародних передач товарів імпорт-
них сертифікатів, а також доцільності скасування
або зупинення дії цих документів у разі виявлення
фактів порушення законодавства в галузі держав-
ного експортного контролю; 

(абзац дев'ятий частини третьої статті 11 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

визначення можливості проведення реєстрації
суб'єктів господарювання, які мають намір здій-
снювати 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
центральному органі виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю; 

визначення можливості внесення до Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо надання ним
суб'єктам господарювання повноважень на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового
призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю; 

визначення належності товарів до матеріаль-
них носіїв секретної інформації та грифу секрет-
ності цих носіїв;

(абзац дванадцятий частини третьої статті 11 
у редакції Закону України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

визначення інших чинників, які можуть сприя-
ти обґрунтованому прийняттю рішень у галузі дер-
жавного експортного контролю. 

ч. 4 – Експертами не можуть призначатися пред -
ставники фірм чи організацій, заінтересованих у 
висновках експертизи. Тривалість експертизи не
повинна перевищувати 30 днів з дня подачі усіх
необхідних документів до центрального органу 
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Частиною першою статті 11 Закону, що коментується, законода-
вець визначив основні питання, для вирішення яких центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного, тобто Держекспортконтролем, проводиться
експертиза в галузі державного експортного контролю. До таких
питань віднесені:

– питання про можливість надання відповідних дозволів, виснов-
ків чи міжнародних імпортних сертифікатів;

– питання про можливість проведення реєстрації суб’єктів госпо-
дарювання України у центральному органі виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері державного експортного контролю,
як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів;

– питання про можливість надання таким суб’єктам повноважень на
право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Експертиза в галузі державного експортного контролю (далі – екс-
пертиза) є обов’язковою передумовою для прийняття рішень про мо -
ж ливість здійснення міжнародних передач товарів військового при-
значення, товарів подвійного використання та інших товарів, що від-
повідно до законодавства підлягають державному експортному кон-
тролю (стаття 10 цього Закону). За підсумками експертизи Держ -
експортконтроль приймає рішення про надання відповідних дозволів
чи висновків на право здійснення таких передач, або проведення пере-
говорів, у випадках, передбачених статтею 18 цього Закону, а також
рішення щодо інших питань, які потребують проведення експертизи
та віднесені до компетенції Держекспортконтролю.

Основні положення щодо організації проведення експертизи в
галузі державного експортного контролю викладені у Положенні про
порядок проведення експертизи в галузі державного експортного кон-
тролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
15.07.1997 № 767.

Відповідно до зазначеного Положення експертиза в галузі держав-
ного експортного контролю здійснюється щодо товарів, міжнародні

виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері державного експортного контролю, а в
разі, коли потрібне додаткове міжвідомче узгод-
ження, – після завершення такого узгодження.

ч. 5 – Порядок проведення експертизи в галузі екс-
портного контролю визначається Кабінетом
Міністрів України. 
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передачі яких підлягають державному експортному контролю, та
суб’єктів господарювання України, які мають намір здійснювати між-
народні передачі таких товарів.

Суб’єктами експертизи в галузі державного експортного контролю
є замовники експертизи (центральні органи виконавчої влади, інші
державні органи та суб’єкти, заінтересовані у проведенні такої експер-
тизи), її організатори (юридичні і фізичні особи, які на підставі запи-
ту, доручення або договору із замовниками організують та проводять
експертизу), а також експерти.

У зазначеному вище Положенні під терміном “експерт” розумієть-
ся “висококваліфікований спеціаліст, який безпосередньо проводить
експертизу та несе персональну відповідальність за достовірність і
повноту аналізу, обґрунтованість висновків відповідно до завдання на
проведення експертизи”.

Слід підкреслити, що стаття 11 цього Закону містить пряму забо-
рону на призначення експертами представників “фірм чи організацій,
заінтересованих у висновках експертизи”.

Експертиза в галузі експортного контролю може бути державною і
недержавною.

Державну експертизу проводять:
– Держекспортконтроль;
– інші центральні органи виконавчої влади та інші державні орга-

ни в межах своєї компетенції;
– юридичні особи, а також фахівці підприємств, установ та органі-

зацій, які залучені для проведення державної експертизи за запитом
Держекспортконтролю або інших державних органів.

Висновок державної експертизи є обов’язковим для розгляду
Держекспортконтролем та іншими органами виконавчої влади для
прийняття відповідних рішень.

Недержавна експертиза проводиться юридичними особами, що
мають на це відповідні повноваження, з ініціативи замовника експер-
тизи, заінтересованого в одержанні висновків такої експертизи.

На відміну від висновку державної експертизи висновок недер-
жавної експертизи має рекомендаційний характер і може братися до
уваги органами виконавчої влади поряд з висновками державної екс-
пертизи для прийняття відповідних рішень.

Відмінність державної і недержавної експертизи криється також в
об’єктах таких експертиз. Об’єктами державних експертиз можуть
бути як товари, так і суб’єкти господарювання України, що мають
намір здійснювати міжнародні передачі товарів чи отримати відповід-
ні повноваження.

Об’єктом недержавних експертиз можуть бути тільки товари.
Більш того, обсяг цих товарів обмежений лише товарами подвій ного
використання. Товари військового призначення не можуть бути
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об’єк том недержавних експертиз у галузі державного експортного
контролю.

Державна і недержавна експертизи в галузі державного експортно-
го контролю можуть бути попередніми, основними, повторними та
додатковими.

Попередня експертиза проводиться з метою:
– визначення відповідності найменувань та описів товарів, пода-

них на експертизу, найменуванню та опису товарів, внесених до від-
повідних списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають дер-
жавному експортному контролю;

– визначення можливостей проведення реєстрації суб’єктів госпо-
дарювання України, які мають намір здійснювати міжнародні переда-
чі товарів, у тому проводити посередницьку (брокерську) діяльність,
пов’язану з міжнародними передачами товарів військового призна-
чення.

Основна експертиза передбачає здійснення заходів з метою визна-
чення можливості надання Держекспортконтролем відповідних
дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач
товарів, висновків щодо можливості проведення переговорів, у випад-
ках, передбачених статтею 18 цього Закону, міжнародних імпортних
сертифікатів, а також з метою визначення можливості надання таким
суб’єктам господарювання України відповідних повноважень (див.
коментар до статті 13).

Повторна експертиза може проводитися у разі порушення вста-
новлених вимог і правил під час попередньої чи основної експертизи
або на вимогу замовника експертизи за наявності обґрунтованих пре-
тензій до висновків попередньої або основної експертизи.

Додаткова експертиза проводиться, якщо виявлено обставини, які
впливають або можуть вплинути на результат попередньої або основ-
ної експертизи. 

Статтею 11 передбачено, що “тривалість експертизи не повинна
перевищувати 30 днів з дня подачі усіх необхідних документів” до
Держекспортконтролю, “а в разі, коли потрібне додаткове міжвідомче
узгодження, – після завершення такого узгодження”.

Слід особливо підкреслити, що проведення всіх видів експертиз у
галузі державного експортного контролю здійснюється на підставі
відповідних документів, які надають замовники таких експертиз
(заявники), та документів, наявних в Держекспортконтролі чи отри-
маних ним від інших центральних органів виконавчої влади або інших
державних органів чи організацій, тому подання суб’єктами здійснен-
ня міжнародних передач товарів підроблених документів або доку-
ментів, які містять недостовірні відомості, є порушенням законодав-
ства в галузі державного експортного контролю і тягне визначену
законодавством відповідальність (див. Коментарі до статей 24–28).
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Загальним порядком про проведення експертиз, визначених
Положенням про порядок проведення експертизи в галузі державно-
го експортного контролю, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 15.07.1997 № 767, встановлено, що:

– вчинення дій, що перешкоджають організації та проведенню екс-
пертизи, або відмова в наданні суб’єктам, що проводять експертизу,
необхідних для проведення експертизи документів;

– примус експертів до видачі неправдивого висновку чи створення
таких умов, що призводять до неможливості або необ’єктивності в
проведенні експертизи;

– дискредитація або переслідування експертів за підготовлені
ними об’єктивні висновки;

– залучення до проведення експертизи осіб, які є безпосередньо заін-
тересованими в її висновках є порушенням правил експертизи в галузі
державного експортного контролю, а особи, винні у вчиненні зазначених
порушень, несуть відповідальність згідно із законодавством.

У статті 11 законодавцем визначені основні завдання експертизи в
галузі державного експортного контролю, до яких законодавцем від-
несено оцінку “стану забезпечення захисту інтересів національної без-
пеки, дотримання міжнародних зобов’язань України, пов’язаних з
нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та
обмеженням передач звичайних озброєнь, а також заходів щодо недо-
пущення використання зазначених товарів у терористичних та інших
протиправних цілях”. Відповідно до Закону України від 19 червня
2003 року № 964-ІV “Про основи національної безпеки України” до
загроз національної безпеки, зокрема відноситься:

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

– злочинна діяльність проти миру і безпеки людства, насамперед
поширення міжнародного тероризму;

– можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів,
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, військовій та інших
сферах в державі створена система забезпечення національної безпе-
ки України.

Одним із суб’єктів забезпечення національної безпеки, дії якого
направлені на запобігання загрозам національним інтересам і націо-
нальній безпеці України, є Держекспортконтроль.

Зазначені заходи забезпечуються встановленням державного кон-
тролю за міжнародними передачами товарів військового призначен-
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ня, а також товарів подвійного використання (тобто товарів, які
можуть бути використані у військових або терористичних цілях, чи
для розроблення, виробництва, використання товарів військового
призначення, зброї масового ураження, засобів доставки зазначеної
зброї чи ядерних вибухових пристроїв).

Реалізація цих заходів є одним з основних завдань Держ ек спорт -
контролю.

Важливим питанням, яке вирішується під час проведення експер-
тизи в галузі державного експортного контролю, є оцінка дотримання
міжнародних зобов’язань України.

Перш за все це стосується міжнародних зобов’язань України,
визначених у міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України. Наприклад, це стосується оцінки
дотримання положень відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН від-
носно встановлення повного або часткового ембарго на поставки
товарів військового призначення та окремих категорій товарів подвій-
ного використання до визначених у цих резолюціях держав.

Зазначені санкції впроваджуються на національному рівні шляхом
прийняття відповідних постанов Кабінету Міністрів України. Порядок
підготовки таких постанов Кабінету Міністрів України визначається
“Положенням про порядок забезпечення виконання рішень Ради
Безпеки ООН щодо встановлення (скасування) ембарго на експорт
товарів  та “Порядком вирішення питань, пов’язаних із встановленням
(скасуванням) обмежень на експорт товарів, міжнародні передачі яких
підлягають державному експортному контролю, затвердженими
Указом Президента України від 15 липня 1999 року № 861. 

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

Частиною міжнародних зобов’язань України в галузі експортного
контролю є відповідні політичні зобов’язання, прийняті під час при-
єднання України до діяльності міжнародних режимів експортного
контролю, таких як “Вассенаарська домовленість”, “Група ядерних
постачальників” та “Режим контролю за ракетними технологіями”.

Участь у цих режимах є добровільним вибором кожної держави-
учасниці і не оформлюється як міжнародний договір, а здійснюється
шляхом впровадження рекомендацій та Керівних принципів діяль-
ності цих організацій в національне законодавство кожної держави-
учасниці.

Абзацом третім частини третьої цієї статті законодавцем визначе-
не одне з докорінних завдань експертизи в галузі державного експор-
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тного контролю, а саме: “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 озброєння та військової техніки або придбання будь-яких това-
рів, що можуть бути використані у створенні зброї масового знищен-
ня чи засобів її доставки”.

Саме це завдання є основним підґрунтям для створення та фун-
кціонування системи державного експортного контролю України.

Здійснення експертиз за визначеним напрямом повинно ґрунтува-
тися 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 окремих дер-
жав щодо створення зброї масового ураження, засобів її доставки або
створення звичайних видів озброєнь, викладена у відповідних доку-
ментах, що розповсюджуються між державами-учасницями організа-
цій міжнародних режимів експортного контролю у рамках обміну
такою інформацією;

– інформація, отримана під час здійснення міжвідомчого узгод-
ження можливості експорту, насамперед інформація від Міністерства
закордонних справ України, Служби безпеки України, Головного
управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовніш-
ньої розвідки України, Міністерства оборони України, Державного
космічного агентства України, інших центральних органів виконавчої
влади чи державних органів, що здійснюють заходи в галузі держав-
ного експортного контролю.

З метою здійснення зазначених оцінок центральні органи виконав-
чої влади чи інші державні органи проводять комплекс заходів щодо
перевірок отриманої від експортера та кінцевого споживача інформації,
у тому числі щодо верифікації наданих кінцевим споживачем докумен-
тів про гарантії, перевірок даних щодо фактичного кінцевого викорис-
тання товарів, що експортуються, перевірок даних щодо можливого від-
хилення зазначених товарів від використання у заявлених цілях.

Слід підкреслити, що відповідно до статті 6 цього Закону
Держекспортконтроль “безпосередньо або спільно з іншими цен-
тральними органами виконавчої влади сприяє здійсненню діяльності,
пов’язаної з міжнародною передачею товарів, коли це відповідає
національним інтересам, передусім завдяки створенню нових і збере-
женню існуючих робочих місць у галузі високих технологій, або обме-
жує чи забороняє провадження такої діяльності в разі, коли це супе-
речить національним інтересам України, її міжнародним зобов’язан-
ням, цілям боротьби з тероризмом, а також у разі коли є підстави вва-
жати, що зазначені товари належать до зброї масового знищення чи
призначені для створення такої зброї, засобів її доставки, або за від-
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сутності належних гарантій (зобов’язань) щодо кінцевого викорис-
тання товарів”. Таким чином, підсумками вищезазначеної оцінки є
схвалення чи обмеження відповідної міжнародної передачі товарів.

У абзаці четвертому частини третьої статті 11 до основних завдань
у галузі державного експортного контролю законодавцем віднесено
завдання щодо “визначення належності найменувань та описів това-
рів, поданих на експертизу, до найменувань та описів товарів, внесе-
них до відповідних списків товарів, що підлягають державному екс-
портному контролю”.

Найменування та описи товарів, що підлягають державному екс-
портному контролю, визначені у списку товарів військового призна-
чення, наданому у додатку до Порядку здійснення державного кон-
тролю за міжнародними передачами товарів військового призначен-
ня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20.11.2003 № 1807 та списках товарів подвійного використання, нада-
них у додатках до Порядку здійснення державного контролю за між-
народними передачами товарів подвійного використання, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

“Встановлення відповідності конкретних товарів, які є об’єктами
між народних передач, найменуванню та опису товарів, внесених до
списків товарів, що підлягають державному експортному контролю , є
обов’язком суб’єкта господарювання України та суб’єктів, зазначених у
частині третій статті 15 цього Закону. Зазначена процедура є “ідентифі-
кацією товарів”. Статтею 12 цього Закону встановлено, що попередня
ідентифікація товарів є обов’язком суб’єкта господарювання України, а
також суб’єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону.

У випадках, передбачених статтею 10 цього закону, до сфери екс-
портного контролю можуть бути віднесені товари, які не містяться у
зазначених вище списках (див. Коментарі до статті 10).

Обґрунтовану технічну класифікацію та ідентифікацію товарів
можуть виконати лише суб’єкти господарювання України, які є роз-
робниками або виробниками таких товарів, тобто мають відповідні
конструкторсько-технологічні підрозділи. Основою здійснення таких
робіт є наявність у таких суб’єктів необхідних технічних даних та
характеристик товарів, які можуть бути викладені у технічних умовах,
технічних описах або технологічній документації.

У випадках, коли суб’єкт господарювання України, або суб’єкт,
зазначений у частині третій статті 15 цього Закону, не має достатніх
умов для здійснення класифікації та ідентифікації товарів, він відпо-
відно до статті 12 цього Закону має право доручити проведення попе-
редньої ідентифікації товарів юридичній особі, яка отримала в установ-
леному порядку повноваження на здійснення діяльності щодо поперед-
ньої ідентифікації товарів (див. загальний коментар до статті 11).
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Ідентифікація товарів, тобто встановлення їх відповідності найме-
нуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що підлягають
державному експортному контролю, здійснюється Держек спорт кон -
тролем, як правило, на етапі попередньої експертизи. Для ідентифіка-
ції товарів, крім зазначених вище списків, використовуються надані
вищезазначеними суб’єктами довідки щодо попередньої ідентифікації
товарів, в яких ці суб’єкти зазначають повне найменування, стислий
опис, спеціальне призначення та основні технічні характеристики
кожного об’єкта (предмета), що передбачається для експорту, імпорту,
тимчасового вивезення (ввезення) чи транзиту, з визначенням харак-
теристик (опису), які наведені у відповідному списку товарів, що під-
лягають державному контролю. У разі, коли суб’єкт має намір здійс-
нювати зазначені міжнародні передачі технологій чи послуг (техніч-
ної допомоги), крім вищевказаної довідки, використовуються аното-
вані описи таких технологій чи послуг (технічної допомоги).

Відповідно до Положення про порядок проведення експертизи в
галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767, Держекспорт кон -
троль України має право на одержання від замовника експертизи
додаткової інформацію, технічних довідок чи інших документів, які
містять роз’яснення щодо поданих цим замовником відомостей і є
необхідними для прийняття обґрунтованого рішення.

У абзаці п’ятому частини третьої статті 11 цього Закону визначено,
що одним з основних завдань експертизи у галузі державного експор-
тного контролю є завдання щодо “визначення походження товарів”.

Визначення походження товарів застосовується у випадках екс-
порту товарів і є одним з елементів системи контролю за виконанням
зобов’язань щодо використання товарів у заявлених цілях чи щодо
реекспорту товарів, імпортованих в Україну з наданням відповідних
гарантій про таке використання чи реекспорт. Завдяки отриманню від
експортера документів про походження товарів здійснюється оцінка
можливості їх експорту у випадках, коли такі товари були імпортова-
ні в Україну з наданням відповідних гарантій щодо їх кінцевого вико-
ристання або їх наступного реекспорту.

Так, Порядком здійснення державного контролю за міжнародни-
ми передачами товарів військового призначення, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, та
Порядком здійснення державного контролю за міжнародними пере-
дачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86, передбачено, що
реекспорт чи передача іншому кінцевому споживачу товарів здійс-
нюється згідно з порядком, передбаченим для їх експорту, а з метою
визначення відсутності обмежень на реекспорт експортер “надає
документи, які підтверджують відсутність обмежень на реекспорт чи
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передачу іншому кінцевому споживачеві з боку постачальника цих
товарів в Україну”.

Положенням про порядок надання гарантій та здійснення держав-
ного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заяв-
лених цілях товарів, які підлягають державному експортному контро-
лю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
27.05.1999 № 920, передбачено, що “обов’язковою умовою для при-
йняття рішення про можливість реекспорту товарів є надання до
Держекспортконтролю українським експортером офіційної письмо-
вої згоди іноземного експортера на їх реекспорт”.

Отримані для “визначення походження товарів” документи є
також одними з базових документів, які використовуються для визна-
чення власника товару або шляхів їх отримання українським експор-
тером, у разі надання ним послуг з посередницької (брокерської)
діяльності.

Як визначено у статті 1 цього Закону, специфікою посередницької
(брокерської) діяльності є форма діяльності суб’єкта господарювання
України, яка безпосередньо не відноситься до міжнародних передач
товарів військового призначення, а лише сприяє цим операціям.

“Визначення походження товарів” є також важливою складовою
загальних питань експертиз щодо можливості надання суб’єкту здійс-
нення міжнародних передач товарів відповідних дозвільних докумен-
тів чи документів про гарантії під час оцінки стану забезпечення
інтересів національної безпеки, дотримання міжнародних зобов’язань
України, а також здійснення заходів щодо недопущення використан-
ня товарів у терористичних та інших протиправних цілях.

У абзаці шостому частини третьої статті 11 цього Закону до основ-
них завдань експертизи у галузі експортного контролю віднесена
“перевірка наявності гарантій щодо доставки товарів заявленому кін-
цевому споживачу та їх використання у заявлених цілях”.

Статтею 16 цього Закону, зокрема передбачено, що для отримання
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката у випад-
ках, визначених Кабінетом Міністрів України, разом із заявою пода-
ються оригінали документів про гарантії.

Виконання вимог цієї статті в частині, що стосується гарантій
щодо доставки товарів кінцевому споживачу та їх використання у
заявлених цілях, забезпечується шляхом виконання процедур, визна-
чених у відповідних нормативно-правових актах.

Необхідність надання гарантій щодо доставки товарів заявленому
кінцевому споживачу передбачена Положенням про порядок надання
гарантій та здійснення державного контролю за виконанням
зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підля-
гають державному експортному контролю, затвердженим постановою
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Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920, в якому визначено,
що “експортер зобов’язаний подати Держекспортконтролю докумен-
ти про підтвердження доставки товарів військового призначення.
Гарантії експортера щодо надання документів про підтвердження
доставки товарів військового призначення та терміни надання цих
документів повинні бути викладені у листі-зверненні, який експортер
подає Держекспортконтролю разом із заявою про надання відповід-
ного дозволу на право експорту товарів.

У разі, коли за рішенням Держекспортконтролю експортер пови-
нен забезпечити супроводження товарів під час їх транспортування,
дозвіл на право експорту товарів може бути наданий
Держекспортконтролем лише після отримання від експортера доку-
мента, в якому цей експортер бере на себе зобов’язання про забезпе-
чення супроводження товарів”.

З метою забезпечення гарантій кінцевих споживачів щодо вико-
ристання імпортованих з України товарів у заявлених цілях,
Порядком здійснення державного контролю за міжнародними пере-
дачами товарів військового призначення, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, та Порядком здійс-
нення державного контролю за міжнародними передачами товарів
подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 28.01.2004 № 86, встановлено, що відповідний
суб’єкт разом із заявою на експорт повинен надати “оригінали доку-
ментів про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта-кінцевого
споживача стосовно імпортованих товарів”.

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

відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, наймену-
вання та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання;

зобов’язання іноземного суб’єкта — кінцевого споживача не реек-
спортувати 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 намір у
подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому
кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинно бути визна-
чено його зобов’язання про здійснення таких операцій лише за наяв-
ності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю”.

Крім зазначених вище базових зобов’язань, у документі про
зобов’язання та гарантії повинні бути визначені інші зобов’язання, які
обумовлені належністю конкретних товарів до відповідних груп това-
рів, а саме:
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– товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї;
– товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї;
– товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї;
– товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологіч-

ної (біологічної) та токсинної зброї.

У абзаці сьомому частини третьої статті 11 цього Закону до основ-
них завдань експертизи у галузі державного експортного контролю
віднесено здійснення оцінки “стану додержання суб’єктами здійснен-
ня міжнародних передач товарів законодавства в галузі державного
експортного контролю, встановлення наявності в них відповідних
систем внутрішньофірмового експортного контролю та організацій-
них документів, які регламентують роботу цих систем”.

Оцінка стану додержання суб’єктами здійснення міжнародних
передач товарів законодавства в галузі державного експортного кон-
тролю здійснюється Держекспортконтролем та іншими органами
виконавчої влади, що беруть участь у заходах в галузі державного екс-
портного контролю на всіх етапах взаємодії цих органів з відповідним
суб’єктом, у тому числі під час проведення всіх видів експертиз в галу-
зі державного експортного контролю.

Така оцінка здійснюється шляхом аналізу документів, які нада-
ються зазначеними суб’єктами (заяв, документів про гарантії, даних
про товари, звітів про фактично здійснені міжнародні передачі това-
рів тощо), а також шляхом контролю виконання суб’єктами законо-
давства у галузі державного експортного контролю на усіх етапах
здійснення міжнародних передач товарів.

Експертиза щодо встановлення наявності у суб’єкта здійснення
міжнародних передач товарів систем внутрішньофірмового експор-
тного контролю та організаційних документів, які регламентують
роботу цих систем, здійснюється Держекспортконтролем на етапі роз-
гляду відповідних документів, що надаються такими суб’єктами з
метою атестації таких систем внутрішньофірмового експортного кон-
тролю. Переліки необхідних для здійснення зазначеної експертизи
документів надані у Порядку державної атестації системи внутріш-
ньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення
міжнародних передач товарів, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 17.07.2003 № 1080 (див. Коментарі до статті 14
цього Закону).

У абзацах восьмому та дев’ятому частини третьої статті 11 цього
Закону законодавцем визначено одне з базових завдань експертизи у
галузі державного експортного контролю, а саме: “визначення можли-
вості видачі дозволів на право експорту, імпорту товарів чи висновків
на право транзиту товарів або проведення переговорів, пов’язаних з
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укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на здійс-
нення міжнародних передач товарів, а також доцільності скасування
або зупинення дії цих дозволів (висновків) у разі виявлення фактів
порушення законодавства в галузі державного експортного контролю”
та “визначення можливості надання суб’єктам здійснення міжнародних
передач товарів імпортних сертифікатів, а також доцільності скасуван-
ня або зупинення дії цих документів у разі виявлення фактів порушен-
ня законодавства в галузі державного експортного контролю”.

У цих абзацах частини третьої статті 11 законодавцем визначені
комплексні завдання експертиз у галузі державного експортного кон-
тролю, складовими частинами яких є експертизи, наведені у абзацах
другому – сьомому, десятому – тринадцятому.

Коментар до порядку проведення експертиз наведений у загально-
му коментарі до статті 11.

Зазначені експертизи здійснюються на підставі відповідних доку-
ментів, що надаються зацікавленими суб’єктами для отримання дозвіль-
них документів чи документів про гарантії, а також з урахуванням іншої
інформації, яка є у розпорядженні Держекспорт кон тролю та інших орга-
нів виконавчої влади (див. Коментар до статті 16).

У абзацах десятому – тринадцятому частини третьої статті 11
визначені основні завдання експертизи у галузі державного експор-
тного контролю, пов’язані з передбаченими цим Законом процедура-
ми здійснення державного експортного контролю, а саме:

визначення можливості проведення реєстрації суб’єктів господа-
рювання, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у
тому числі реєстрації юридичних чи фізичних осіб України, що мають
намір провадити посередницьку (брокерську) діяльність, пов’язану з
міжнародними передачами товарів військового призначення, у цен-
тральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю (див. Коментар до статті 16);

визначення можливості внесення до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо надання ним суб’єктам господарювання повнова-
жень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового при-
значення та товарів, які містять відомості, що становлять державну
таємницю (див. Коментар до статті 12);

визначення належності товарів до матеріальних носіїв секретної
інформації та грифу секретності цих носіїв;

визначення інших чинників, які можуть сприяти обґрунтованому
прийняттю рішень у галузі державного експортного контролю.

Вказане у абзаці дванадцятому частини третьої статті 11 завдання
щодо визначення належності товарів до матеріальних носіїв секретної
інформації та грифу секретності цих носіїв, є також одним із основних
завдань експертизи в галузі державного експортного контролю.
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Експертиза щодо визначення належності товарів до матеріальних
носіїв секретної інформації та грифу секретності цих носіїв здійсню-
ється на етапі попередньої експертизи товарів шляхом аналізу належ-
ним чином оформленої “довідки щодо належності (неналежності)
товарів (груп товарів), які надано для попередньої експертизи, до
матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інфор-
мації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї
інформації (ступеня секретності таких товарів)”. 

Надання такої довідки передбачено Положенням про порядок прове-
дення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвер-
дженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767.

Частина Абзац
Стаття 12. Реєстрація суб'єктів здійснення 

міжнародних передач товарів 

ч. 1 – Суб'єкти господарювання України, які мають
намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у
тому числі проводити посередницьку (брокерську)
діяльність, пов'язану з міжнародними передачами
товарів військового призначення, попередньо
реєструються як суб'єкти здійснення міжнародних
передач товарів центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю. З цією метою
зазначені суб'єкти подають відомості та документи,
необхідні для проведення попередньої експертизи
товарів, до центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю. За підсумками експертизи
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортно-
го контролю, ідентифікує товари, визначає умови
здійснення їх міжнародних передач до конкретних
держав, залежно від категорії товарів, видів міжна-
родних передач таких товарів тощо, та видає
зазначеним суб'єктам посвідчення про їх реєстра-
цію як суб'єктів здійснення міжнародних передач
товарів разом з відповідними роз'ясненнями про
особливості здійснення таких передач. 

(частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)



163

ч. 2 – Строк розгляду заяв та прийняття рішення про
видачу або відмову у видачі посвідчення про ре єс -
тра цію, якщо не потрібне додаткове міжвідомче
узгодження, становить 30 робочих днів з дня над-
ходження всіх необхідних документів. 

(статтю 12 доповнено новою частиною другою згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 3 – У разі виникнення потреби у проведенні додат-
кового міжвідомчого узгодження загальний строк
розгляду заяв та прийняття рішення про видачу
або відмову у видачі посвідчення про реєстрацію
не може перевищувати 60 робочих днів з дня над-
ходження всіх необхідних документів. 

(статтю 12 доповнено новою частиною
третьою згідно із Законом України від 23.09.2010 р. 

N 2561-VI)

ч. 4

ч. 4

ч. 4

абз. 1

абз. 2

абз. 3

У видачі посвідчення про реєстрацію відмов-
ляється, посвідчення про реєстрацію скасовується
або його дія зупиняється центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, у разі: 

припинення в установленому законодавством
порядку діяльності суб'єкта господарювання; 

встановлення, що посвідчення або відповідні
роз'яснення до нього надані на підставі недостовір-
них даних. 

(статтю 12 доповнено новою частиною
четвертою згідно із Законом України від 23.09.2010 р. 
N 2561-VI, у зв'язку з цим частини другу – четверту 

вважати відповідно частинами п'ятою – сьомою)

ч. 5 – Попередня ідентифікація товарів, а також здій-
снення необхідних заходів, пов'язаних з отриман-
ням дозвільних документів на здійснення міжна-
родних передач таких товарів є обов'язком суб'єк-
та господарювання та суб'єктів, зазначених у
частині третій статті 15 цього Закону. 

(частина п'ята статті 12 у редакції Закону України
від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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ч. 6 – Суб'єкт господарювання та суб'єкти, зазначені у
частині третій статті 15 цього Закону, мають право
доручити проведення попередньої ідентифікації
товарів юридичній особі, яка отримала в установле-
ному порядку повноваження на здійснення діяль-
ності щодо попередньої ідентифікації товарів.

(частина шоста статті 12 у редакції Закону України
від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 7 – Центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, надає юридичним особам
повноваження на здійснення діяльності щодо
попередньої ідентифікації товарів у галузі держав-
ного експортного контролю та видає таким юри-
дичним особам відповідні свідоцтва з додатками, у
яких зазначаються переліки штатних і позаштат-
них експертів та відповідних позицій товарів (або
груп товарів), щодо яких експертами здійснюєть-
ся попередня ідентифікація товарів. 

(статтю 12 доповнено новою частиною сьомою згідно із
Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI, у зв'язку з цим

частину сьому вважати відповідно частиною восьмою)

ч. 8 – Порядок надання таких повноважень визнача-
ється Кабінетом Міністрів України. 

ч. 9 – Строк розгляду заяв та прийняття рішення про
видачу або відмову у видачі свідоцтва про отри-
мання юридичною особою повноважень на здій-
снення діяльності щодо попередньої ідентифікації
товарів, що підлягають державному експортному
контролю, якщо не потрібне додаткове міжвідом-
че узгодження, становить 45 робочих днів з дня
надходження всіх необхідних документів. 

(статтю 12 доповнено частиною дев'ятою згідно із
Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 10 – У разі необхідності проведення додаткового
міжвідомчого узгодження міністерства, інші дер-
жавні органи повинні надати відповідний висновок
протягом 15 днів з дня отримання відповідного
запиту центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю. 

(статтю 12 доповнено частиною десятою згідно із
Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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ч. 11 абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

У видачі свідоцтва про отримання повноважень
на здійснення діяльності щодо попередньої іденти-
фікації товарів у галузі державного експортного
контролю або у продовженні строку його дії від-
мовляється у разі: 

наявності в документах, наданих юридичною
особою, недостовірної інформації; 

неподання юридичною особою всіх необхідних
документів; 

порушення юридичною особою законодавства
у галузі державного експортного контролю. 

(статтю 12 доповнено частиною одинадцятою згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 7 абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

абз. 5

абз. 6

Свідоцтво про надання повноважень підлягає
скасуванню у разі: 

порушення уповноваженою юридичною осо-
бою законодавства у галузі державного експорт-
ного контролю; 

надання уповноваженою юридичною особою
завідомо неправдивого висновку щодо поперед-
ньої ідентифікації товарів; 

встановлення, що свідоцтво про отримання
юридичною особою повноважень на здійснення
діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів
у галузі державного експортного контролю надано
юридичній особі на підставі наданих такою осо-
бою недостовірних даних; 

надання уповноваженою юридичною особою
висновку щодо попередньої ідентифікації, підготов-
леного з порушенням встановленої у додатках до
свідоцтва відповідності експертів та товарів (груп
товарів), щодо яких вони здійснюють експертизу; 

припинення юридичної особи або за заявою
цієї особи. 

(статтю 12 доповнено частиною дванадцятою згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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Відповідно до чинного законодавства суб’єкти господарювання
України, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів
військового призначення та подвійного використання, повинні прой-
ти реєстрацію в Державній службі експортного контролю України як
суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів.

Суб’єкти господарювання України, що мають намір проводити
посередницьку (брокерську) діяльність, як вона визначена у статті 1
цього Закону, пов’язану з міжнародними передачами товарів військо-
вого призначення, також повинні пройти реєстрацію в Державній
службі експортного контролю України як суб’єкти здійснення міжна-
родних передач товарів.

Реєстрації в Держекспортконтролі передує робота суб’єктів госпо-
дарювання України, яка включає, але не обмежується, такими основ-
ними етапами, як:

– оцінка можливості та доцільності суб’єкта здійснювати самостій-
ну зовнішньоекономічну діяльність;

– вивчення нормативно-правової бази з питань державного екс-
портного контролю;

– класифікація та ідентифікація товарів, які можуть бути об’єкта-
ми міжнародних передач;

– визначення держав, до яких (або з яких) плануються міжнарод-
ні передачі товарів;

– попереднє визначення необхідних процедур в галузі державного
експортного контролю виходячи з конкретних категорій товарів та дер-
жав, до яких (або з яких) плануються міжнародні передачі товарів цих;

– підготовка відомостей та документів для реєстрації в Держ -
експортконтролі. 

Реєстрація суб’єктів в Держекспортконтролі здійснюється за під-
сумками проведення попередньої експертизи у галузі державного екс-
портного контролю і є досить важливим кроком у подальшій роботі
суб’єктів господарювання України, які мають намір здійснювати між-
народні передачі товарів.

Порядок проведення попередньої експертизи, за підсумками якої
здійснюється реєстрація, викладений у Положенні про порядок прове-
дення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвер-
дженому постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767.

Законодавцем визначено, що з метою реєстрації в Держекспорт -
контролі суб’єкти господарювання України “подають відомості та доку-
менти, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів”.

Згідно з пунктом 13 Положення про порядок проведення експер-
тизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого по -
становою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767, для про -
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ведення попередньої експертизи товарів, міжнародні передачі яких
підлягають державному експортному контролю, суб’єкт господарю-
вання України надсилає на ім’я Голови Держекспортконтролю лист із
стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

1) оформлену заяву за типовою формою на проведення поперед-
ньої експертизи;

2) засвідчені копії статуту, установчого договору;
3) довідку щодо попередньої ідентифікації товарів, в якій визначе-

на відповідність найменувань та описів конкретних товарів (груп
товарів), зазначених у заяві, найменуванню та опису товарів, внесених
до списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному
експортному контролю. Довідка щодо попередньої ідентифікації
товарів засвідчується підписом керівника суб’єкта, що 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 додається анотова-
ний опис зазначених технологій чи послуг;

4) довідку щодо належності (неналежності) товарів (груп това-
рів), які надано для попередньої експертизи, до матеріальних носіїв
секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять
державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації (ступе-
ня секретності таких товарів), що засвідчується підписами керівни-
ка суб’єкта і керівника його режимно-секретного органу (за наяв-
ності такого органу на підприємстві), які скріплюються печаткою
такого суб’єкта; 

5) перелік держав, до яких або з яких передбачається здійснити
експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів, міжнарод-
ні передачі яких підлягають державному експортному контролю; 

6) відомості (прізвище, ім’я, по батькові та посада) про посадових
осіб, які організують та забезпечують додержання суб’єктом вимог
законодавства з питань експортного контролю; 

7) засвідчену копію свідоцтва про державну акредитацію суб’єкта (у
разі провадження посередницької діяльності у сфері трансферу техно-
логій).

Крім вищезазначених документів, рекомендується подати відпо-
відні висновки недержавної експертизи щодо попередньої ідентифіка-
ції товарів, яка проводиться за ініціативою суб’єкта.

Порядок проведення реєстрації, а також рекомендовані зразки дея-
ких з перелічених вище документів, зокрема тих, що вказані у пунктах
1, 3 та 4, наведені у Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі
суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення
міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспорт -
кон тролю від 27.04.09 № 31, що зареєстрований в Міністерстві юсти-
ції України 15.07.09 за № 637/16653.
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Слід зауважити на те, що у разі коли суб’єкт господарювання
України є розробником (виробником) товарів, міжнародні передачі
яких підлягають державному експортному контролю, або має намір
провадити посередницьку (брокерську) діяльність, пов’язану з міжна-
родними передачами товарів військового призначення, у довідках,
зазначених в пунктах 3 та 4, можуть бути зазначені групи товарів, а
довідки щодо конкретних товарів, міжнародні передачі яких підляга-
ють державному експортному контролю, повинні бути подані під час
проведення основної експертизи (пункт 13 Положення про порядок
проведення експертизи в галузі державного експортного контролю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня
1997 року № 767).

Під виробниками товарів, як правило, розуміють суб’єктів госпо-
дарювання України, які мають виробничі потужності, необхідні для
виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) та які одер-
жали відповідні ліцензії на здійснення вказаних у них видів діяльнос-
ті, якщо така діяльність підлягає ліцензуванню. Під розробниками
товарів, як правило, розуміють суб’єктів господарювання України, які
здійснюють розробку та модернізацію товарів, мають для цього відпо-
відні науково-технічні кадри та експериментальну базу, а також отри-
мали відповідні ліцензії на здійснення вказаних у них видів діяльнос-
ті, якщо така діяльність підлягає ліцензуванню.

Статтею 10 Закону, що коментується, передбачені випадки, в яких
державний експортний контроль здійснюється також і стосовно екс-
порту, імпорту або тимчасового вивезення товарів, не внесених до
списків товарів, що підлягають державному експортному контролю
(див. Коментар до статті 10 цього Закону).

У таких випадках, перш ніж звертатися за отриманням дозвільних
документів з Держекспортконтролю на право здійснення вказаних
міжнародних передач, суб’єект господарювання України повинен
також пройти процедуру реєстрації в Держекспортконтролі України. 

При цьому, у разі імпорту (ввезення на територію України) това-
рів, не внесених до списків товарів, що підлягають державному екс-
портному контролю, з наданням міжнародного імпортного сертифіка-
та суб’єкт господарювання України реєструється в Держекспорт -
контролі, тому що експорт (у даному випадку – реекспорт) або тим-
часове вивезення цього ж товару має здійснюватися виключно за
умови отримання дозвільного документа Держекспортконтролю
України на право здійснення такої міжнародної передачі.

Враховуючи те, що проведення попередньої експертизи товарів та
реєстрація в Держекспортконтролі здійснюються до укладення зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів), тобто не є критичним за
часом, суб єктам господарювання України рекомендується подавати
відповідні заяви на проведення попередньої експертизи заздалегідь,
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тобто до очікуваних строків укладання вказаних договорів (контрак-
тів) про здійснення відповідних міжнародних передач товарів.

Частиною першою статті 12 Закону, що коментується, визначено,
що “за підсумками експертизи центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного експортного іден-
тифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач
до конкретних держав залежно від категорії товарів, видів міжнарод-
них передач таких товарів тощо та видає зазначеним суб’єктам посвід-
чення про їх реєстрацію як суб’єктів здійснення міжнародних передач
товарів разом з відповідними роз’ясненнями про особливості здійс-
нення таких передач”.

Реєстрація суб’єктів господарювання України в Держекспорт -
контролі є обов’язковою передумовою для надання таким суб’єктам від-
повідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів.

Слід особливо підкреслити, що реєстрація суб’єктів господарюван-
ня України в Держекспортконтролі є обов’язковою передумовою для
надання таким суб’єктам відповідних дозволів, висновків чи міжна-
родних імпортних сертифікатів, а також те, що законодавством не
передбачена реєстрація в Держекспортконтролі інших суб’єктів, крім
суб’єктів господарювання України.

У той же час, відповідно до статті 15 цього Закону дозвіл чи висно-
вок може також надаватися:

іноземному суб’єкту господарської або іншої діяльності, який
здійснює міжнародні передачі товарів подвійного використання від-
повідно до міжнародних договорів, укладених від імені України чи
Кабінету Міністрів України, або транзит товарів територією України,
тимчасове ввезення товарів на територію України для їх демонстру-
вання як експонатів на міжнародних виставках та ярмарках, прове-
дення випробувань;

військовим формуванням, правоохоронним органам, органам та під-
розділам цивільного захисту України, які здійснюють тимчасове виве-
зення або ввезення товарів для проведення навчань чи забезпечення
діяльності таких формувань за межами України або імпорт чи тимчасо-
ве ввезення товарів на територію України відповідно до міжнародних
договорів України, укладених від імені України чи Кабінету Міністрів
України, крім зазначених у частині другій статті 2 цього Закону.

Зазначені вище іноземні суб’єкти господарської або іншої діяльнос-
ті, а також військові формування, правоохоронні органи, органи та під-
розділи цивільного захисту України не мають статусу суб’єктів госпо-
дарювання України, тому надання дозволів чи висновків таким заявни-
кам Держекспортконтроль здійснює без їх попередньої реєстрації.

У частині п’ятій статті 12 Закону законодавцем визначено, що
попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних
заходів, пов’язаних з отриманням дозвільних документів на здійснен-



170

ня міжнародних передач таких товарів є обов’язком суб’єкта господа-
рювання України та суб’єктів, перелічених у попередньому абзаці.

Зосередимося більш детально на процесі попередньої ідентифіка-
ції. Слід зазначити те, що визначення терміну “попередня ідентифіка-
ція товарів”, який наведений у частині п’ятій статті 12, в законодавстві
у галузі державного експортного контролю України відсутнє. Проте
така ситуація у жодному разі не повинна викликати занепокоєння,
оскільки цим же Законом затверджене досить вичерпне визначення
терміну “ідентифікація товарів”, під яким розуміється процес вста-
новлення відповідності конкретних товарів, які є об’єктами міжна-
родних передач, найменуванню та опису товарів, внесених до списків
товарів, що підлягають державному експортному контролю (стаття 5
Закону). Вказаний процес є одним з найважливіших методів здійс-
нення державного експортного контролю, оскільки за його результа-
тами ініціюється певна процедура такого контролю або приймається
рішення про відсутність необхідності у ньому. Ідентифікацію товарів
здійснює Держекспортконтроль (пункт 13 Положення про порядок
проведення експертизи в галузі державного експортного контролю,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня
1997 року № 767), а “попередню ідентифікацію товарів”, тобто іденти-
фікацію, яка передує зверненню суб’єктів до Держекспортконтролю,
здійснюють безпосередньо ці суб’єкти. Такими суб’єктами можуть
виступати: суб’єкти господарювання України; іноземні суб’єкти гос-
подарської або іншої діяльності; військові формування; правоохорон-
ні органи; органи та підрозділи цивільного захисту України (у випад-
ках, передбачених частиною третьою статті 15 Закону).

Як правило, під час проведення попередньої ідентифікації товарів
перелічені вище суб’єкти обирають наступні три шляхи.

Перший шлях пов’язаний з частиною шостою статті 12 Закону,
якою передбачено, що суб’єкти господарювання України, а також іно-
земні суб’єкти господарської або іншої діяльності, військові форму-
вання, правоохоронні органи, органи та підрозділи цивільного захис-
ту України “мають право доручити проведення попередньої ідентифі-
кації товарів юридичній особі, яка отримала в установленому порядку
повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифі-
кації товарів”.

Цей шлях вважається найбільш прийнятним для суб’єктів, яким бра-
кує часу або бажання вникати у тонкощі процесу попередньої ідентифі-
кації. Перелік юридичних осіб, уповноважених на здійснення діяльнос-
ті щодо попередньої ідентифікації товарів, прізвища їх штатних та поза-
штатних експертів, а також відповідні позиції (розділи, пункти) списків
товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають
державному контролю, щодо яких ці експерти мають право проводити
ідентифікацію, наведені на офіційному web-сайті Державної служби
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експортного контролю України у розділі “Попередня ідентифікація
товарів” за електронною адресою: www.dsecu.gov.ua.

У разі, якщо прийнято рішення скористатися послугами вищевка-
заних юридичних осіб, необхідно взяти до уваги наступне:

– висновок, отриманий за результатами проведення попередньої
ідентифікації товарів уповноваженою юридичною особою, буде мати
для Держекспортконтролю тільки рекомендаційний характер. Більш
того, у разі, якщо такий висновок буде оформлений з порушенням
вимог, передбачених Інструкцією про порядок надання юридичним
особам повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у
галузі державного експортного контролю, затвердженої наказом
Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82, який зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 345/12219, він взагалі
Держекспортконтролем прийматися до уваги при розгляді будь-яких
звернень не буде;

– вказаний висновок не буде містити відомостей щодо відповід-
ності або невідповідності товару, тим товарам, найменування та опис
яких наведені у Списку товарів військового призначення, міжнародні
передачі яких підлягають державному контролю, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807,
оскільки відображення таких відомостей у висновку виходить за межі
повноважень таких юридичних осіб;

– наявність такого висновку в матеріалах звернення суб’єкта гос-
подарювання України про його реєстрацію в Держекспортконтролі не
скасовує необхідність оформлення, підписання та подання у цих
матеріалах довідки щодо попередньої ідентифікації товарів;

– цей висновок завжди буде обмежено інформативним для його
одержувача та Держекспортконтролю, оскільки, принаймні на цей
час, в Україні немає такої юридичної особи чи експерта, повноважен-
ня яких охоплювали б усі існуючі позиції (розділи, пункти) списків
товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підляга-
ють державному контролю.

Другий шлях, більш складний, проте не без переваг. Узагальнюючи
пункти 4 та 7 Положення про порядок проведення експертизи в галу-
зі державного експортного контролю, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767, суб’єкти господа-
рювання України, іноземні суб’єкти господарської або іншої діяльнос-
ті, військові формування, правоохоронні органи, органи та підрозділи
цивільного захисту України, які заінтересовані у проведенні держав-
ної експертизи товару з метою визначення віднесення (або не відне-
сення) його до відповідних позицій списків товарів, міжнародні пере-
дачі яких підлягають державному контролю, виступаючи замовником
такої експертизи, можуть з мотивованим запитом звернутися до цен-
трального органу виконавчої влади або іншого державного органу (до
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компетенції яких відноситься товар) та отримати за результатами
такої експертизи відповідний висновок.

Отриманий висновок буде вважатися висновком державної екс-
пертизи, у зв’язку із чим, відповідно до пункту 7 вищезазначеного
Положення, він є обов’язковим для розгляду Держекспортконтролем
та іншими органами виконавчої влади з метою прийняття відповідних
рішень. Разом з цим, наявність такого висновку в матеріалах звернен-
ня суб’єкта господарювання України про його реєстрацію в
Держекспортконтролі, як і у попередньому випадку, не скасовує необ-
хідність оформлення, підписання та подання у цих матеріалах довід-
ки щодо попередньої ідентифікації товарів.

Та, нарешті, останній шлях – третій, який полягає у проведенні
попередньої ідентифікації товару безпосередньо суб’єктом господа-
рювання України, іноземним суб’єктом господарської або іншої діяль-
ності, військовим формуванням, правоохоронним органом, органом
та підрозділом цивільного захисту України. Результатом такої проце-
дури є оформлення довідки щодо попередньої ідентифікації товарів
(для суб’єктів господарювання України), або іншого документу, який
містить висновки попередньої ідентифікації товарів.

Вся процедура складається з послідовного пошуку відповідей на
питання, що викладені у зображеному на малюнку 1 “Алгоритмі про-
ведення попередньої ідентифікації товарів”, а також наступних основ-
них етапів:

1) пошук інформації про товар (міжнародні передачі якого суб’єкт
має намір здійснювати), її систематизація та оцінка на предмет досто-
вірності, а, якщо потрібно – суперечливості. Доволі часто, критична
для попередньої ідентифікації товару інформація знаходиться: у тех-
нічному (тактико-технічному) завданні на розробку, технічних умо-
вах на виготовлення; технічному описі; державному стандарті; галузе-
вому стандарті; паспорті; формулярі; кресленні, схемі та ін., – якщо
мова йде про попередню ідентифікацію виробу; в оригіналі чи іден-
тичній за змістом копії книги, брошурі, знімку, кресленні, схемі, плані,
діаграмі, моделі, таблиці, інструкції та інших матеріальних носіях
інформації (у тому числі електронних пристроях, які містять відпо-
відну інформацію у цифровому вигляді), технічному завданні на роз-
робку, – якщо мова йде про попередню ідентифікацію технології; у
технічному завданні, технічному описі, програмі проведення робіт
(надання послуг), інших документах, які відображують зміст робіт
(послуг), а також порядку їх проведення (надання) та очікуваних
результатах, – якщо мова йде про попередню ідентифікацію послуг
(робіт); у програмі навчання, конспектах лекцій, інших документах,
які відображують зміст технічної допомоги (навчання, консультацій,
інструктажів), порядку її надання та очікуваних результатах, – якщо
мова йде про попередню ідентифікацію “технічної допомоги”;
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2) оцінка товару з точки зору його спеціального призначення або,
простіше кажучи, відповідь на питання “чи є він спроектованим роз-
робленим, сконструйованим чи переробленим (модифікованим) для
військового використання, або для використання у складі військових
виробів?”;

3) визначення загальноприйнятого технічного найменування това-
ру, його характеристик, опису, сфери використання, хімічного складу,
марки, ґатунку, типу, моделі, кількісних співвідношень у ньому відпо-
відних складових (в залежності від товару), а також інших критеріїв,
які можуть вказувати на його належність до однорідної групи виробів,
класу речовин, матеріалів, технологій, програмного забезпечення,
послуг (технічної допомоги) тощо, визначених у списках товарів, між-
народні передачі яких підлягають державному контролю;

4) порівняння визначених у попередньому абзаці ознак, які прита-
манні товару з тими, що відповідають аналогічним товарам, наведе-
ним у списках товарів, міжнародні передачі яких підлягають держав-
ному контролю;

5) визначення за результатами порівняння відповідних позицій
(підпозицій) списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають
державному контролю, яким відповідає об’єкт експертизи;

6) оформлення та підписання довідки щодо попередньої ідентифі-
кації товарів, а також анотованого опису (у разі, коли об’єктом екс-
пертизи виступає технологія чи послуга).

Детальні рекомендації стосовно заповнення кожної графи вищезаз-
наченої довідки викладені у Додатку 4 до Інструкції про реєстрацію в
Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як
суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженої нака-
зом Держекспортконтролю від 27.04.2009 № 31, що зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653.
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Введений законодавцем у частині першій статті 13 цього Закону
інститут повноважень на право здійснення міжнародних передач
товарів, тобто експорт, імпорт товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, є
встановленням державної монополії на цей вид діяльності.

Державна монополія є одним із базових принципів діяльності,
пов’язаної з експортом, імпортом товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. Це
обумовлює жорстке державне управління всіх відносин, пов’язаних з
експортом, імпортом таких товарів з метою виконання міжнародних
зобов’язань України та забезпечення пріоритетності національних
інтересів.

Державна монополія на експорт, імпорт зазначених вище товарів є
одним із методів нетарифного регулювання державної діяльності
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

Принцип державної монополії на експорт, імпорт товарів військо-
вого призначення та товарів, які містять відомості, що становлять дер-
жавну таємницю, визначений законодавцем у статті 13 Закону, що
коментується, є логічним продовженням винятків з вимог антимоно-
польного законодавства, які викладені у статті 20 Закону України
“Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Частиною другою статті 20 Закону України “Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність” визначено, що “виключно уповноваженими Ук -
раїною як державою суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
може здійснюватись експорт чи імпорт озброєнь, боєприпасів, вій-
ськової техніки та спеціальних комплектуючих виробів для їх вироб-
ництва, вибухових речовин, ядерних матеріалів (включаючи матеріа-
ли у вигляді тепловипромінюючих зборок), технології, устаткування,
установок, спеціальних неядерних матеріалів та пов’язаних з ними

Частина Абзац
Стаття 13. Повноваження на право здійснення 

міжнародних передач товарів 

ч. 1 – Для здійснення експорту, імпорту товарів вій-
ськового призначення та товарів, які містять відо-
мості, що становлять державну таємницю, суб'єкти
господарювання повинні отримати від Кабінету
Міністрів України відповідні повноваження. 

ч. 2 – Порядок отримання та скасування повнова-
жень на право здійснення експорту, імпорту това-
рів військового призначення та товарів, які містять
відомості, що становлять державну таємницю,
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
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послуг, джерел іонізуючого випромінювання, а також інших видів
продукції, технологій і послуг, які в даний час використовуються при
створенні озброєнь і військової техніки, або становлять державну
таємницю, яка визначається законами України”.

Аналіз співвідношення частини першої статті 13 Закону, що комен-
тується, та частини другої статті 20 Закону України “Про зовнішньое-
кономічну діяльність” показує, що норми цих законів практично спів-
падають стосовно “товарів військового призначення” або “озброєнь,
боєприпасів, військової техніки та спеціальних комплектуючих виробів
для їх виробництва... та пов’язаних з ними послуг”, а також стосовно
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Відсутність у частині першій статті 13 Закону, що коментується,
норми про повноваження на експорт та імпорт “ядерних матеріалів
(включаючи матеріали у вигляді тепловипромінюючих зборок), тех-
нології, устаткування, установок, спеціальних неядерних матеріалів
та пов’язаних з ними послуг” обумовлена тим, що у відповідних поло-
женнях частини шостої статті 6 та частини другої статті 17 Закону, що
коментується, законодавцем введені прямі заборони на провадження
діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів, та укла-
денням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно будь-
яких товарів, коли відомо, що відносно таких товарів є підстави вва-
жати, що вони належать до зброї масового знищення чи призначені
для створення такої зброї (під якою розуміється ядерна, хімічна, біо-
логічна (бактеріологічна) та токсинна зброя). Тобто законодавцем не
передбачено надання повноважень на товари, міжнародні передачі
яких (у тому числі експорт та імпорт) заборонені.

Частиною другою статті 13 Закону, що коментується, встановлен-
ня порядку отримання та скасування повноважень на право здійснен-
ня експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю, віднесено зако-
нодавцем до компетенції Кабінету Міністрів України.

Зазначений порядок визначений Положенням про порядок надан-
ня суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та
товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.1998
№ 838 (з наступними змінами і доповненнями).

Відповідно до вимог Закону, що коментується, загальний порядок
надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень
передбачає:

– реєстрацію зазначених суб’єктів в Держекспортконтролі як
суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів (див. Коментар до
статті 12 цього Закону);
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– створення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів
системи внутрішньофірмового експортного контролю та атестацію
такої системи Держекспортконтролем (див. Коментар до статті 14
цього Закону);

– надання суб’єктом до Держекспортконтролю документів, які є
необхідними для прийняття рішення про можливість надання повно-
важень;

– міжвідомче узгодження можливості надання повноважень, до
якого, крім Держекспортконтролю, залучаються Мінекономрозвитку
України, Міністерство фінансів України, Служба безпеки України,
Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ
України, Служба зовнішньої розвідки України та у разі потреби інші
центральні органи виконавчої влади, а також Державний концерн
“Укроборонпром”;

– розгляд документів про можливість надання повноважень
Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробіт-
ництва та експортного контролю;

– підготовка, міжвідомче узгодження та подання до Кабінету
Міністрів України проекту відповідної постанови;

– облік Держекспортконтролем суб’єктів, яким Кабінетом
Міністрів України надані повноваження, та видача цим суб’єктам
документального підтвердження про надані повноваження;

– виконання суб’єктами, яким Кабінетом Міністрів України нада-
ні повноваження, додаткових обов’язків, пов’язаних з належним вико-
ристанням отриманих повноважень та здійснення необхідного дер-
жавного контролю за їх використанням.

Під час розгляду документів суб’єкта зовнішньоекономічної діяль-
ності про надання повноважень, враховуються такі критерії:

– його діяльність на міжнародному ринку за попередній рік;
– відповідність заявленої діяльності міжнародним договорам та

зобов’язанням України;
– відсутність обмежень на співпрацю з визначеними державами;
– відсутність даних про порушення ним або його посадовими осо-

бами законодавства, у тому числі законодавства з питань експортного
контролю;

– виконання державного замовлення за номенклатурою товарів,
що передбачаються на експорт;

– участь у кооперації з виробництва товарів;
– участь у реалізації міжнародних договорів;
– доцільність надання повноважень за визначеною номенклатурою

товарів, виходячи з інтересів держави;
– наявність на підприємстві (в установі, організації) системи внут-

рішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які забез-
печують функціонування цієї системи;
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– наявність ефективної служби маркетингу на підприємстві;
– потенційні можливості стосовно його закріплення на міжнарод-

ному ринку, освоєння нових зразків озброєння та військової техніки,
а також нових регіонів збуту;

– можливість проведення рекламної, виставкової, передконтрак-
тної та інших видів діяльності з метою реалізації товарів;

– наявність експортних варіантів документації на вироби військо-
вого призначення;

– наявність на підприємстві (в установі, організації) військового
представництва (представництва замовника).

Наявність у підприємства (установи, організації):
– дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною

таємницею (у разі коли суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності має
намір здійснювати експорт, імпорт товарів, які є матеріальними носія-
ми інформації, що віднесена до державної таємниці);

– нормативних документів, які регулюють діяльність у галузі вій-
ськово-технічного співробітництва та експортного контролю;

– узгоджених з Міністерством оборони України, Службою безпеки
України, Службою зовнішньої розвідки України та Державним кон-
церном “Укроборонпром” тактико-технічних характеристик зразків
озброєння та військової техніки, а також основних даних щодо науко-
во-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення (модер-
нізації) зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути
предметом обговорення під час проведення переговорів з іноземними
суб’єктами господарської діяльності;

– можливостей для виконання робіт, надання послуг військового
призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання
та технологій, у тому числі з метою відновлення технічного ресурсу
товарів військового призначення;

– кредиторської та дебіторської заборгованості;
погодженого з Службою безпеки України плану заходів щодо

захисту відомостей, які становлять державну таємницю, під час спів-
робітництва з іноземними делегаціями в Україні та перебування пред-
ставників підприємства (установи, організації) за кордоном;

– погодженого з Міністерством оборони України, Міністерством
освіти і науки України, Службою безпеки України та Службою зов-
нішньої розвідки України плану заходів щодо забезпечення правового
захисту державних інтересів під час передачі іноземним замовникам
об’єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах вій-
ськового призначення, які пропонуються для експорту.

Виходячи з надзвичайної “чутливості” експорту та імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відомості, що станов-
лять державну таємницю, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності,
які отримали повноваження на такий експорт та імпорт, крім загаль-
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но визначених норм законодавства (у тому числі і норм закону, що
коментується), повинні виконувати і обв’язки, додатково визначені
Кабінетом Міністрів України, а саме:

– подавати Службі безпеки України та Службі зовнішньої розвідки
України не пізніше ніж у 15-денний термін звіти про підсумки перегово-
рів з іноземними партнерами з питань військово-технічного співробіт-
ництва незалежно від того, чи завершилися такі переговори укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) чи ні, а також інформува-
ти Службу безпеки України та Службу зовнішньої розвідки України про
будь-які інші контакти з іноземними юридичними або фізичними осо-
бами з питань передач товарів військового призначення;

– не допускати порушень міжнародних зобов’язань України 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 без-
пеці або обороні;

– координувати свою діяльність (у частині проведення операцій з
товарами військового призначення) з Державним концерном “Укр -
обо ронпром”, а також свою діяльність в іноземних державах з дипло-
матичними представництвами України в цих державах у порядку, виз -
наченому Міністерством закордонних справ України;

– вживати заходів до недопущення реекспорту або передачі до третіх
держав товарів військового призначення, які були експортовані з Ук раї -
ни, без згоди на це експортера та Держекспортконтролю, а у разі вияв-
лення таких фактів – негайно інформувати про них Держ ек спорт кон т -
роль, Службу безпеки України та Службу зовнішньої розвідки України;

– виконувати погоджений з Службою безпеки України та Служ бою
зовнішньої розвідки України план заходів щодо захисту відомостей, які
становлять державну таємницю, під час співробітництва з іноземними
делегаціями в Україні та перебування представників підприємства (уста-
нови, організації) за кордоном, а також погоджений з Мініс тер ством обо-
рони України, Міністерством освіти і науки Ук раїни, Служ бою безпеки
України та Службою зовнішньої розвідки України план заходів щодо
забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі іно-
земним замовникам об’єктів права інтелектуальної власності, що містять-
ся в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту;

– здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні
ціни на товари військового призначення за погодженням з Держав -
ним концерном “Укроборонпром”;

– надавати Держекспортконтролю документи для отримання вис -
нов ків та дозволів на право здійснення міжнародних передач товарів
військового призначення;
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– забезпечувати виконання визначених Держекспортконтролем
умов контролю та підтвердження доставки товарів військового при-
значення кінцевому споживачеві;

– подавати не пізніше ніж у місячний термін Держекспорт -
контролю відомості про зміни організаційно-правової форми підпри-
ємства (установи, організації), складу засновників та кадрові зміни в
його керівництві, а також подавати йому звіти про здійснені міжна-
родні передачі товарів військового призначення та подвійного вико-
ристання у терміни і за формою, що встановлюються Держекспорт -
контролем.

Перелік суб’єктів, яким надані повноваження, обсяг цих повнова-
жень, а також термін їх дії визначено постановою Кабінету Міністрів
України від 12.07.1999 № 1228.

Повноваження на експорт, імпорт товарів військового призначен-
ня надані Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг
військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” постано-
вою Кабінету Міністрів України від 089.10.1996 № 1247.

Частина Абзац
Стаття 14. Система внутрішньофірмового експортного 

контролю 

ч. 1 – З метою забезпечення виконання вимог законо-
давства в галузі державного експортного контролю
на всіх етапах здійснення міжнародних передач
товарів суб'єкт здійснення міжнародних передач
товарів створює систему внутрішньофірмового екс-
портного контролю згідно з рекомендаціями цент-
рального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного
контролю, який сприяє створенню такої системи і
надає цьому суб'єкту інформаційно-методичну
допомогу. 

ч. 2 – Створення системи внутрішньофірмового екс-
портного контролю є обов'язковим для суб'єкта
здійснення міжнародних передач товарів, який
має намір отримати від Кабінету Міністрів України
повноваження на право здійснення експорту,
імпорту товарів військового призначення та това-
рів, які містять відомості, що становлять державну
таємницю, або в разі, коли цей суб'єкт має намір
отримати генеральний чи відкритий дозвіл або
висновок. 
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Відповідно до абзацу тридцять шостого статті 1 цього Закону доречно
нагадати, що система внутрішньофірмового експортного контролю – це
комплекс заходів організаційного, правового, інформаційного та іншого
характеру, що виконується суб’єктом здійснення міжнародних передач
товарів з метою дотримання ним та підпорядкованими йому структурни-
ми підрозділами вимог законодавства в галузі експортного контролю.

Товари, що підлягають державному експортному контролю, є
досить “чутливою” групою товарів, тому вони потребують саме таких
додаткових заходів організаційного, правового, інформаційного та
іншого характеру, які повинні бути виконані підприємствами, що
мають намір здійснювати міжнародні передачі таких товарів.

Враховуючи специфіку зазначених товарів, підприємствам, які
мають намір здійснювати на міжнародному ринку відповідні операції з
товарами, що підлягають державному експортному контролю, доцільно
створити систему внутрішньофірмового експортного контролю.

Створення таких систем законодавець передбачив частиною першою
статті 14 Закону, що коментується. Створення цих систем має на меті:

– захист підприємств від можливих порушень законодавства в
галузі державного експортного контролю та пов’язаних з такими
порушеннями адміністративних, кримінальних та економічних сан-
кцій, які можуть бути застосовані до таких суб’єктів;

– зменшення ризиків суб’єктів під час здійснення міжнародних
передач товарів, що підлягають державному експортному контролю;

– сприяння виявленню та припиненню міжнародних передач това-
рів, які можуть нанести збиток державі або порушують відповідні
міжнародні зобов’язання щодо нерозповсюдження зброї масового
знищення, засобів її доставки, звичайних озброєнь та товарів, що
можуть бути використані для їх створення;

– забезпечення ефективності здійснення суб’єктом діяльності з
міжнародних передач товарів та своєчасного отримання ним відповід-
них дозвільних документів Держекспортконтролю. 

ч. 3 – Центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, здійснює атестацію систем
внутрішньофірмового експортного контролю,
створених суб'єктами здійснення міжнародних
передач товарів, та видає таким суб'єктам відпо-
відні свідоцтва про таку атестацію. 

ч. 4 – Порядок здійснення атестації визначається
Кабінетом Міністрів України. 
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Частиною першою статті 14 Закону, що коментується, законодавець
також передбачив, що системи внутрішньофірмового експортного кон-
тролю створюються суб’єктами “згідно з рекомендаціями центрального
органу виконавчої влади, що реалізує політику у сфері державного екс-
портного контролю (Держекспортконтролю – примітка авторів), який
сприяє створенню такої системи і надає цьому суб’єкту інформаційно-
методичну допомогу”. На виконання цієї норми наказом Держекспорт -
контролю від 17.11.2006 № 412 затверджені Методичні рекомендації
щодо створення суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів
систем внутрішньофірмового експортного контролю.

Створення суб’єктом системи внутрішньофірмового експортного
контролю в цілому є рекомендаційною нормою законодавства, але у
випадках, коли такий суб’єкт має намір отримати від Кабінету Мі ніс -
трів України повноваження на право здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю, або в разі, коли він має намір отри-
мати генеральний чи відкритий дозвіл або висновок, створення таких
систем є обов’язковою нормою, яка передбачена частиною другою
статті 14 Закону, що коментується.

Створена суб’єктом система внутришньофірмового експортного
контролю повинна бути адекватна сфері комерційних інтересів тако-
го суб’єкта, його економічним можливостям і діловій активності на
міжнародних ринках.

Під час створення такої системи і планування організаційних захо-
дів, необхідних для її функціонування, повинні бути враховані про-
філь діяльності і виробничої структури суб’єкта, наявність у нього
філій і дочірніх компаній, потенційна можливість використання това-
рів для створення зброї масового знищення, засобів її доставки або
для створення звичайних видів озброєнь та військової техніки, а
також обсяги і географія діяльності суб’єкта на міжнародних ринках
та інші чинники. 

Системи внутрішньофірмового експортного контролю повинні
включати:

– положення про систему внутрішньофірмового експортного кон-
тролю суб’єкта та відповідний наказ про його затвердження;

– правила та процедури (механізми), направлені на дотримання
національного законодавства в галузі експортного контролю;

– затверджену відповідним наказом внутрішню інструкцію про
порядок підготовки і оформлення документів, необхідних для одер-
жання в Держекспортконтролі документів про реєстрацію суб’єкта як
суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, дозвільних доку-
ментів, документів про гарантії та інших документів, що надаються
Держекспортконтролем;
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– заходи щодо дотримання вимог експортного контролю під час
відвантаження, доставки кінцевому споживачу та перевірки викорис-
тання за призначенням товарів, що передбачаються для експорту;

– програми навчання фахівців різних рівнів з питань експортного
контролю;

– механізми нагляду та перевірок виконання вимог законодавства
в галузі експортного контролю;

– систему ведення документації, пов’язаної з міжнародними пере-
дачами товарів, що підлягають державному експортному контролю; 

– систему внутрішньофірмових адміністративних покарань для
порушників правил та процедур, визначених з метою дотримання
законодавства в галузі експортного контролю.

Впровадження та забезпечення виконання вимог державного екс-
портного контролю є справою керівника суб’єкта. Керівник повинен
створити умови та виділити необхідні ресурси як для виконання
вимог експортного контролю, так і для контролю за такою діяльністю,
а також прийняти прозору і чітку систему правил, які вимагають від
персоналу виконувати законодавство в галузі експортного контролю.

Однією з головних вимог таких правил повинна бути норма, що
будь-які контракти чи інші роботи не можуть виконуватися, якщо є
ризик порушення законодавства у галузі державного експортного
контролю.

Такі правила повинні діяти на всіх організаційних рівнях суб’єкта,
особливо, на рівнях, які пов’язані з експортом, імпортом, тимчасовим
ввезенням, тимчасовим вивезенням, реекспортом, збутом, транспор-
туванням (доставкою) товарів чи іншою діяльністю, на яку поширю-
ється дія експортного контролю.

Відповідні нормативні документи суб’єкта в галузі експортного
контролю повинні бути затверджені керівником цього суб’єкта.

Підрозділ внутрішньофірмового експортного контролю суб’єкта
рекомендується підпорядковувати безпосередньо керівнику суб’єкта
або його заступнику, який має достатні повноваження.

Керівникам середньої ланки рекомендується доручити здійснення
контролю за виконанням правил експортного контролю у підрозділах,
пов’язаних із міжнародними передачами товарів та їх доставкою.
Кожен з таких керівників повинен мати відповідні повноваження для
прийняття рішень щодо операцій та заходів підрозділів, пов язаних з
міжнародними передачами товарів.

Організаційна структура системи внутрішньофірмового експор-
тного контролю суб’єкта повинна бути централізованою настільки,
наскільки це можливо.

Підрозділи експортного контролю не повинні підпорядковуватися
структурним одиницям, які здійснюють маркетинг ринків збуту або
займаються збутом товарів.
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У підрозділах експортного контролю повинні працювати фахівці з
високим рівнем знань у галузі експортного контролю.

На керівну посаду з питань експортного контролю суб’єкта повинен
бути призначений працівник, який має відповідні повноваження вирі-
шувати питання політики здійснення підприємством експорту та відпо-
відні адміністративні питання, у тому числі такі, що забезпечують коор-
динацію діяльності з питань експортного контролю в усіх підрозділах
суб’єкта та дають йому право припиняти експортні контракти у випадку
виникнення будь-яких обставин, що можуть призвести до порушення
законодавства в галузі державного експортного контролю або невико-
нання (недотримання) відповідних міжнародних зобов’язань України. 

Такий керівник повинен досконало знати законодавство в галузі
експортного контролю, правила та порядок виконання його поло-
жень. Крім того, він повинен досконало знати товари (вироби, техно-
логії, послуги), які можуть бути об’єктами міжнародної діяльності, та
вимоги до здійснення міжнародних передач таких товарів.

Відповідальна за питання експортного контролю посадова особа за
службовим положенням повинна бути незалежною від структурних під-
розділів, які відповідають за комерційну та збутову діяльність суб’єкта.

Відповідальний за питання експортного контролю в процесі вико-
нання покладених на нього функцій взаємодіє з акредитованим на
підприємстві військовим представництвом (у разі, якщо таке пред-
ставництво є), а також з відповідними конструкторсько–технологіч-
ними, комерційними, маркетинговими та іншими службами суб’єкта.

Правила, процедури та посадові інструкції з експортного контро-
лю повинні бути формалізовані таким чином, щоб їх дотримання було
забезпечено незалежно від кадрових змін. Посадова особа суб’єкта,
яка відповідає за експортний контроль, повинна забезпечувати
постійне навчання персоналу, у тому числі розробити відповідні
довідкові матеріали, які містять вичерпну інформацію щодо виконан-
ня процедур експортного контролю.

Підрозділ (служба) внутрішньофірмового експортного контролю
повинна мати право: 

– звертатися до керівництва щодо призупинення будь-яких угод
про міжнародні передачі товарів у випадках виникнення обставин, які
можуть призвести до порушення законодавства України в галузі екс-
портного контролю чи порушення (недотримання) прийнятих нею
міжнародних зобов’язань;

– отримувати від усіх підрозділів підприємства інформацію, необ-
хідну для виконання покладених на цю службу функцій;

– брати участь у міжнародних семінарах і конференціях з питань
експортного контролю;

– подавати в установленому порядку пропозиції керівнику суб’єк-
та про внесення до посадових інструкцій фахівців інших підрозділів
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відповідних положень щодо забезпечення виконання вимог експор-
тного контролю. 

Приклад схеми взаємодії у вирішенні суб’єктом здійснення міжна-
родних передач товарів питань, пов’язаних із сферою експортного
контролю, наведено на мал. 1.

Підрозділ (служба) внутрішньофірмового експортного контролю
суб’єкта зобов’язаний:

– здійснювати свою діяльність у суворій відповідності до законо-
давства України в галузі експортного контролю;

– відслідковувати зміни і доповнення, внесені до нормативно-пра-
вових актів в галузі експортного контролю та інформувати про їх
зміст та порядок виконання працівників, що мають відношення до
зовнішньоекономічної діяльності;

– перевіряти відповідність підготовленого до відправлення ванта-
жу затвердженій документації та отриманим дозвільним документам;

– здійснювати зберігання усіх документів, на підставі яких отри-
мані відповідні дозволи (висновки) чи документи про гарантії, протя-
гом не менше ніж п’ять років від часу виконання зовнішньоекономіч-
них договорів (контрактів).

Частинами третьою та четвертою статті 14 Закону, що коментуєть-
ся, законодавець передбачив, що “центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортно-
го контролю, здійснює атестацію систем внутрішньофірмового екс-
портного контролю, створених суб’єктами здійснення міжнародних
передач товарів, та видає таким суб’єктам відповідні свідоцтва про
таку атестацію”, а “порядок здійснення атестації визначається Ка -
бінетом Міністрів України”, а саме Порядком державної атестації сис-
теми внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єк-
том здійснення міжнародних передач товарів, який затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.03 № 1080.

Державна атестація таких систем проводиться з метою підтвер-
дження виконання суб’єктом комплексу заходів організаційного, пра-
вового, інформаційного та іншого характеру щодо дотримання ним та
підпорядкованими йому структурними підрозділами вимог законо-
давства в галузі державного експортного контролю, встановлення
готовності підрозділів та посадових осіб підприємства забезпечити
виконання вимог законодавства в галузі експортного контролю на
всіх етапах здійснення міжнародних передач товарів.

Державну атестацію систем внутрішньофірмового експортного
контролю здійснює Держекспортконтроль. За підсумками такої атес-
тації суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів видається від-
повідне свідоцтво.
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Порядок державної атестації системи внутрішньофірмового екс-
портного контролю передбачає:

– підготовку та подання до Держекспортконтролю комплекту
документів для здійснення атестації;

– розгляд документів, наданих суб’єктом, Держекспортконтролем
та спеціальною міжвідомчою Комісією, до складу якої залучені пред-
ставники Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Мініс -
терства закордонних справ, Служби безпеки, Державної митної служ-
би, Служби зовнішньої розвідки та інших органів виконавчої влади;

– перевірку Держекспортконтролем та членами міжвідомчої
Комісії наявності та функціонування створеної суб’єктом здійснення
міжнародних передач товарів системи внутрішньофірмового експор-
тного контролю безпосередньо на підприємстві;

– видання наказу Держекспортконтролю про атестацію системи
внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом;

– оформлення Держекспортконтролем та видачу суб’єкту свідоц-
тва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експор-
тного контролю, створеної цим суб’єктом.

Êåð³âíèê ñóá’ºêòà çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíèõ
ïåðåäà÷ òîâàð³â (ï³äïðèºìñòâà)

Çàñòóïíèê êåð³âíèêà 
ï³äïðèºìñòâà – â³äïîâ³äàëüíèé çà

åêñïîðòíèé êîíòðîëü

Â³éñüêîâå 
ïðåäñòàâíèöòâî
íà ï³äïðèºìñòâ³

Ï³äðîçä³ë ï³äïðèºìñòâà ç 
åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ

Ï³äðîçä³ëè  ï³äïðèºìñòâà,
ùî ìàþòü â³äíîøåííÿ  

äî çä³éñíåííÿ ì³æíàðîäíèõ
ïåðåäà÷  òîâàð³â, òà êîíñòðóê-

òîðñüêî – òåõíîëîã³÷í³ ï³äðîçä³-
ëè ï³äïðèºìñòâà

Ìàë. 1.  Ïðèêëàä ñõåìè âçàºìîä³¿ ó âèð³øåíí³ ñóá’ºêòîì çä³éñíåííÿ 
ì³æíàðîäíèõ ïåðåäà÷ òîâàð³â ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ñôåðîþ 

åêñïîðòíîãî êîíòðîëþ íà ï³äïðèºìñòâ³
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Під час розгляду Держекспортконтролем та комісією документів,
поданих суб’єктом для атестації системи внутрішньофірмового екс-
портного контролю, враховуються підсумки реєстрації суб’єкта в
Держекспортконтролі та відповідні висновки щодо ідентифікації та
умов здійснення міжнародних передач товарів, зроблені під час такої
реєстрації; результати аналізу діяльності суб’єкта на міжнародному
ринку та рівень здійснених ним організаційних заходів щодо дотри-
мання законодавства в галузі експортного контролю та інші чинники,
які мають значення для прийняття рішення про атестацію.

Якщо державну атестацію здійснено і суб’єктом отримано про це
відповідне свідоцтво, такий суб’єкт отримує певні переваги у галузі
експортного контролю, а саме:

– отримувати у встановленому порядку генеральні та відкриті
дозволи та висновки;

– подавати до Держекспортконтролю документи щодо отримання
від Кабінету Міністрів України повноважень на право здійснення екс-
порту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які міс-
тять відомості, що становлять державну таємницю. 

Однак у випадках, коли суб’єкт порушує законодавство у галузі екс-
портного контролю, або його реорганізовано, ліквідовано чи визначено
банкрутом, державна атестація такого суб’єкта скасовується Держекс -
портконтролем, внаслідок чого зазначені вище переваги втрачаються.

Частина Абзац Стаття 15. Дозвіл та висновок 

ч. 1 – Дозвіл чи висновок оформляється центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю, як разовий, генеральний чи відкритий. 

ч. 2 – Разовий дозвіл чи висновок надається суб'єкту
здійснення міжнародних передач товарів для про-
ведення переговорів, пов'язаних з укладанням
конкретних зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) на здійснення міжнародних передач
товарів, або для здійснення конкретних передач
товарів згідно із зазначеними договорами (конт-
рактами) і є дійсним протягом установленого
строку, але не більш як протягом одного року. Цей
строк може бути продовжено центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю, на підставі обґрунтованого звернення суб'єкта 
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здійснення міжнародних передач товарів, але не
більш як на строк дії зовнішньоекономічного дого-
вору (контракту). 

ч. 3 – 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
міжнародних виставках та ярмарках, проведення
випробувань; військовим формуванням, правоохо-
ронним органам, органам та підрозділам цивільного
захисту України, які здійснюють тимчасове виве-
зення або ввезення товарів для проведення навчань
чи забезпечення діяльності таких формувань за
межами України або імпорт чи тимчасове ввезення
товарів на територію України відповідно до міжна-
родних договорів України, укладених від імені
України чи Уряду України, крім зазначених у части-
ні другій статті 2 цього Закону.

(статтю 15 доповнено новою частиною
третьою згідно із Законом України від 23.09.2010 р. 

N 2561-VI, у зв'язку з цим частини третю – дев'яту 
вважати відповідно частинами четвертою – десятою)

ч. 4 – Генеральний дозвіл чи висновок може надава-
тися суб'єкту здійснення міжнародних передач
товарів у разі, коли передбачається неодноразове
проведення переговорів, пов'язаних з укладанням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів),
або неодноразове здійснення таких передач кон-
кретним кінцевим споживачам за зовнішньоеконо-
мічними договорами (контрактами), що укла-
даються протягом дії дозволу чи висновку і є дій-
сними протягом установленого строку, але не
більш як три роки. 

ч. 5 – Відкритий дозвіл чи висновок може надаватися
суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів
відповідно в разі, коли передбачається неодноразо-
ве проведення переговорів, пов'язаних з укладан-
ням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), 
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або неодноразове здійснення таких передач різ-
ним кінцевим споживачам конкретної держави
призначення за такими договорами (контракта-
ми), що укладаються протягом строку дії такого
дозволу чи висновку в рамках відповідних міжна-
родних договорів, або в разі здійснення таких
передач з державами, які є учасниками міжнарод-
них режимів експортного контролю чи стосовно
яких здійснюється відповідна державна політика, і
є дійсним протягом установленого строку, але не
більш як три роки.

ч. 6 – Обов'язковими умовами надання суб'єкту здій-
снення міжнародних передач товарів генерального
та відкритого дозволу чи висновку є створення в
цього суб'єкта системи внутрішньофірмового екс-
портного контролю, яка забезпечує виконання
вимог державного експортного контролю у процесі
здійснення конкретних міжнародних передач това-
рів, забезпечення належного зберігання докумен-
тів, пов'язаних з такими передачами, та подання
центральному органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, звітності про фактичне викори-
стання зазначеного дозволу чи висновку.

ч. 7

ч. 7

ч. 7

ч. 7

абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

Строк розгляду заяв та прийняття рішення про
видачу або відмову у видачі дозволів або виснов-
ків у разі, якщо не потрібне додаткове міжвідомче
узгодження, встановлюється залежно від категорії
товарів, але не може перевищувати з дня надход-
ження всіх необхідних документів.

(абзац перший частини сьомої статті 15 
у редакції Закону України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

45 днів – щодо експорту (реекспорту) товарів
військового призначення; 

30 днів – щодо експорту (реекспорту) товарів
подвійного використання та тимчасового вивезен-
ня (ввезення) будь-яких товарів; 

15 днів – щодо імпорту та транзиту товарів, а
також тимчасового вивезення або ввезення то -
варів для демонстрування на виставках, ярмарках,
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Відповідно до статті 1 Закону, що коментується, під терміном
“дозвіл” законодавець визначив документ, виданий центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, який надає право на експорт чи
імпорт товарів. Відповідно до цієї ж статті Закону під терміном
“висновок” законодавець визначив документ, виданий центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, який надає право на тимчасове
ввезення або вивезення товарів чи їх транзит, проведення переговорів,
пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів) про міжнародні передачі товарів військового призначення або про
експорт товарів подвійного використання та інших товарів до держав,
стосовно яких установлено часткове ембарго на поставки таких това-
рів. Дозвіл чи висновок можуть бути разовим, генеральним або від-
критим (див. коментар до статті 1 цього Закону).

Слід відзначити, що відповідно до статті 16 цього Закону отриман-
ня дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката може

з метою реклами, проведення випробувань та з
іншою подібною метою, якщо це не передбачає
передачу права власності на товар.

ч. 8 – У разі виникнення потреби у проведенні міжві-
домчого узгодження загальний строк розгляду заяв
та прийняття рішення про видачу або відмову у
видачі дозволів або висновків не може перевищу -
вати 90 днів з дня надходження всіх необхідних
документів. 

ч. 9 – До строку розгляду заяв та прийняття відповід-
них рішень не зараховується час, необхідний для
надходження від суб'єктів, зазначених у цій стат-
ті, всіх необхідних документів. 

ч. 10 – У разі якщо всі необхідні документи не надійш-
ли протягом двох місяців, заява вважається відхи-
леною і розгляду не підлягає. 

(частину восьму і дев'яту статті 15 замінено 
частинами згідно із Законом України від 23.09.2010 р.

N 2561-VI, у зв'язку з цим частину десяту вважати 
відповідно частиною одинадцятою)

ч. 11 – У разі необхідності продовження терміну 
розгляду заяви порядок його продовження вста-
новлюється Кабінетом Міністрів України.
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здійснювати як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, так і
суб’єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього закону (іноземні
суб’єкти господарської або іншої діяльності, військові формування,
правоохоронні органи, органи та підрозділи цивільного захисту
України). На відміну від суб’єктів господарювання України законода-
вець не передбачив для іноземних суб’єктів господарської або іншої
діяльності, військових формувань, правоохоронних органів, органів
та підрозділів цивільного захисту України реєстрацію їх в Держек -
спортконтролі.

Питання щодо надання суб’єкту здійснення міжнародних передач
товарів дозволу або висновку вирішується за результатами проведен-
ня основної експертизи, яка проводиться відповідно до Порядку,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997
№ 767 “Про затвердження Положення про порядок проведення екс-
пертизи в галузі державного експортного контролю”.

За дозволом здійснюється:
– експорт (реекспорт) всіх товарів військового призначення та

подвійного використання, зазначених у відповідних контрольних
списках товарів, наведених у додатку до Порядку здійснення держав-
ного контролю за міжнародними передачами товарів військового при-
значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20.11.2003 № 1807 та всіх додатках до Порядку здійснення державно-
го контролю за міжнародними передачами товарів подвійного вико-
ристання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.01.2004 № 86;

– експорт товарів (незалежно від того, зазначені вони у вказаних
вище списках чи ні), на які розповсюджуються умови, визначені у
статті 10 цього Закону;

– імпорт товарів військового призначення, зазначених у контроль-
ному списку таких товарів, що наведений у додатку до Порядку здійс-
нення державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20.11.2003 № 1807;

– імпорт окремих категорій товарів подвійного використання,
зазначених у відповідних контрольних списках таких товарів, наведе-
них у додатках до Порядку здійснення державного контролю за між-
народними передачами товарів подвійного використання, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86, і
спеціально позначених у цих списках додатково.

За висновком здійснюється:
– тимчасове ввезення, вивезення та транзит товарів військового

призначення, зазначених у контрольному списку таких товарів, наве-
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деному у додатку до Порядку здійснення державного контролю за між-
народними передачами товарів військового призначення, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807;

– транзит окремих категорій товарів подвійного використання,
зазначених у відповідних контрольних списках таких товарів, наведе-
них у додатках до Порядку здійснення державного контролю за між-
народними передачами товарів подвійного використання, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86;

– проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, у
випадках передбачених частиною першою статті 18 цього Закону.

Частиною першою статті 15 Закону, що коментується, передбаче-
но, що “дозвіл чи висновок оформляється центральним органом вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю (Держекспортконтролем) як разовий, генераль-
ний чи відкритий”.

Дозвіл – акт згоди, який видається в письмовій чи усній формі
суб’єктом управління, який має відповідно до регламенту право вста-
новлювати доцільність реалізації тієї чи іншої дії, заходу тощо.

З метою встановлення порядку оформлення та використання
дозволів та висновків наказом Держекспортконтролю від 29.11.2004
№ 355, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2004 за
№ 1576/10175, затверджено Інструкцію про порядок оформлення і
використання дозвільних документів у галузі державного експортно-
го контролю.

Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення
відповідної міжнародної передачі будь-якого виробу військового при-
значення або будь-якого виробу, обладнання чи матеріалу подвійного
використання є підставою для передачі імпортеру (кінцевому спожи-
вачеві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхід-
ної для налагодження, експлуатації та використання такого товару за
цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом чи
висновком. Ця норма визначена у постановах Кабінету Міністрів
України від 20.11.2003 № 1807 “Про затвердження Порядку здійснен-
ня державного контролю за міжнародними передачами товарів вій-
ськового призначення” та від 28.01.2004 № 86 “Про затвердження
Порядку здійснення державного контролю за міжнародними переда-
чами товарів подвійного призначення”.

Частиною другою статті 15 Закону, що коментується, законодавець
визначив, що “разовий дозвіл чи висновок надається суб’єкту здійс-
нення міжнародних передач товарів для проведення переговорів,
пов’язаних з укладанням конкретних зовнішньоекономічних догово-
рів (контрактів) на здійснення міжнародних передач товарів, або для
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здійснення конкретних передач товарів згідно із зазначеними догово-
рами (контрактами) і є дійсним протягом установленого строку, але
не більш як протягом одного року. Цей строк може бути продовжено
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю на підставі обґрунто-
ваного звернення суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів,
але не більш як на строк дії зовнішньоекономічного договору (кон-
тракту)”.

Статтею 1 Закону, що коментується, законодавець визначив разо-
вий дозвіл чи висновок як такий, що “надається суб’єкту здійснення
міжнародних передач товарів або суб’єктам, зазначеним у частині тре-
тій статті 15 цього Закону для проведення відповідних переговорів
або здійснення конкретної міжнародної передачі товарів визначеному
кінцевому споживачу із зазначенням їх найменування, кількості, вар-
тості, особливих умов поставки, назви іноземного суб’єкта господар-
ської або іншої діяльності, держави призначення або походження
товарів та їх кінцевого споживача”.

Разовий, відкритий або генеральний дозвіл чи висновок надається
суб’єкту згідно з відповідними положеннями Порядку здійснення
державного контролю за міжнародними передачами товарів військо-
вого призначення та Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів подвійного призначення, затвер-
джених постановами Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 
№ 1807 та від 28.01.2004 № 86. Відповідно до цих Порядків тимчасо-
ве вивезення чи ввезення товарів для демонстрації на виставках і
ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, а
також тимчасове вивезення товарів військовими формуваннями
України для проведення навчань або для забезпечення їх діяльності за
межами України, якщо це не передбачає переходу права власності на
товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держек -
спорт контролю.

Крім зазначених вище операцій з міжнародних передач товарів,
отримання відповідних висновків Держекспортконтролю також
передбачено у випадках проведення суб’єктами господарювання
України переговорів з іноземними суб’єктами господарської або іншої
діяльності, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) щодо здійснення експорту товарів військового призна-
чення, товарів подвійного використання, або інших товарів на постав-
ки яких до відповідної іноземної держави встановлено, виходячи з
міжнародних зобов’язань України, часткове ембарго. (стаття 18 цього
Закону).

Разовий висновок на право тимчасового ввезення/вивезення або
транзиту товарів є дозвільним документом Держекспортконтролю,
оформленим за формою, встановленою Інструкцією про порядок
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оформлення і використання дозвільних документів у галузі держав-
ного експортного контролю, затвердженої наказом Держекспорт -
контролю від 29.11.2004 № 355, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 13.12.2004 за № 1576/10175 (далі – Інструкція), який
надає заявникові право на одноразове (однією або кількома партіями)
здійснення тимчасового ввезення/вивезення або транзиту територією
України зазначених у ньому товарів із визначенням їх найменувань,
кількості та кодів за УКТЗЕД (зазначені коди не є вирішальним еле-
ментом експортного контролю, тому наводяться довідково), особли-
вих умов використання висновку, найменувань і реквізитів сторін, що
беруть участь у зазначеній міжнародній передачі товарів, та назви дер-
жави, під юрисдикцією якої перебуває кожен із них, реквізитів зов-
нішньоекономічного договору (контракту), рекламаційного акту,
договору комісії, запрошення для участі у виставці, ярмарку тощо, в
рамках чи у зв’язку з яким така передача здійснюється, і згідно з
Інструкцією є підставою для прийняття митними органами рішення
щодо митного оформлення таких товарів протягом встановленого у
цьому документі строку його дії.

Разовий висновок на право проведення переговорів є документом
Держекспортконтролю, який надає його отримувачу право на прове-
дення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічного
договору (контракту) стосовно експорту зазначених у цьому виснов-
ку товарів із визначенням особливих умов його використання, найме-
нувань і реквізитів сторін, що братимуть участь у проведенні перего-
ворів та можливому здійсненні експорту таких товарів (експортера,
імпортера, споживача), та назви держав, під юрисдикцією яких пере-
буває кожен із них, протягом встановленого у цьому документі стро-
ку його дії. 

Разовий дозвіл є дозвільним документом Держекспортконтролю,
оформленим за формою, встановленою Інструкцією про порядок
оформлення і використання дозвільних документів у галузі держав-
ного експортного контролю, затвердженої наказом Держекспорт -
контролю від 29.11.2004 № 355, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 13.12.2004 за № 1576/10175 (далі – Інструкція), який
надає заявникові право на одноразове (однією або кількома партіями)
здійснення експорту/імпорту зазначених у ньому товарів, із визна-
ченням їх найменувань та кодів за УКТЗЕД (зазначені коди не є вирі-
шальним елементом експортного контролю, тому наводяться довідко-
во), кількості, вартості, особливих умов використання дозволу, най-
менувань і реквізитів сторін, що беруть участь у зазначеній міжнарод-
ній передачі товарів, та назви і коду держави, під юрисдикцією якої
кожен з них перебуває, реквізитів зовнішньоекономічного договору
(контракту), в рамках якого здійснюється міжнародна передача това-
рів, і згідно з Інструкцією є підставою для прийняття митними орга-
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нами рішення щодо митного оформлення таких товарів протягом
встановленого у дозволі строку дії.

Частиною четвертою статті 15 Закону, що коментується, законода-
вець визначив, що “генеральний дозвіл чи висновок може надаватися
суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів у разі, коли перед-
бачається неодноразове проведення переговорів, пов’язаних з укла-
данням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), або неоднора-
зове здійснення таких передач конкретним кінцевим споживачам за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються
протягом дії дозволу чи висновку і є дійсними протягом установлено-
го строку, але не більш як три роки”.

Статтею 1 Закону, що коментується, законодавець визначив “гене-
ральний дозвіл чи висновок” як такий, що “надається суб’єкту здійс-
нення міжнародних передач товарів для неодноразового проведення
відповідних переговорів чи здійснення міжнародних передач товарів
визначеному кінцевому споживачу із зазначенням їх найменування,
особливих умов поставки, назви іноземного суб’єкта господарської
або іншої діяльності, держави призначення або походження товарів та
їх кінцевого споживача”.

Генеральний дозвіл є дозвільним документом Держекспорт -
контролю, оформленим за встановленою Інструкцією формою, який
надає заявникові право на неодноразове здійснення експорту/імпор-
ту зазначених у ньому товарів із визначенням їх найменувань та
кодів за УКТЗЕД (зазначені коди не є вирішальним елементом екс-
портного контролю, тому наводяться довідково), особливих умов
використання дозволу, найменувань і реквізитів сторін, що беруть
участь у зазначених міжнародних передачах товарів (заявник, екс-
портер, імпортер, споживач), та назви і коду держави, під юрисдикці-
єю якої перебуває кожен із них, і згідно з Інструкцією є підставою
для прийняття митними органами рішення щодо митного оформлен-
ня таких товарів протягом встановленого у цьому документі строку
його дії.

Генеральний висновок на право тимчасового ввезення/вивезення
товарів є дозвільним документом Держекспортконтролю, оформле-
ним за встановленою Інструкцією формою, який надає заявникові
право на неодноразове здійснення тимчасового ввезення/вивезення
зазначених у ньому товарів із зазначенням їх найменувань та кодів за
УКТЗЕД (зазначені коди не є вирішальним елементом експортного
контролю, тому наводяться довідково), особливих умов використан-
ня висновку, найменувань і реквізитів сторін, що беруть участь у
зазначених міжнародних передачах товарів, назви і коду держави, під
юрисдикцією якої перебуває кожен із них, і згідно з Інструкцією є під-
ставою для прийняття митними органами рішення щодо митного
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оформлення таких товарів протягом встановленого у цьому докумен-
ті строку його дії.

Генеральний висновок на право проведення переговорів є доку-
ментом Держекспортконтролю, який надає його отримувачу право на
неодноразове проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зов-
нішньоекономічного договору (контракту) стосовно експорту зазна-
чених у цьому висновку товарів із визначенням особливих умов його
використання, найменувань і реквізитів сторін, що братимуть участь
у здійсненні експорту таких товарів (експортера, імпортера, спожива-
ча), та назви держав, під юрисдикцією яких перебуває кожен із них,
протягом встановленого у цьому документі строку його дії.

Слід пам’ятати, що генеральні дозволи на право експорту окремих
звітних категорій товарів військового призначення, як правило, не
надаються.

Це пов’язано як з особливою “чутливістю” зазначених товарів, так
і з необхідністю постійного контролю за фактичним здійсненням їх
міжнародної передачі, обумовленого тим, що інформація про кожну
таку окрему передачу відповідно до міжнародних зобов’язань нада-
ється до міжнародних організацій, членом яких є Україна.

Ідеальним випадком доцільності отримання генеральних дозвіль-
них документів (дозволу на експорт послуг з гарантійного обслугову-
вання (ремонту) та висновку на тимчасове ввезення чи вивезення
зарекламованих виробів) буде ситуація, коли з боку українського екс-
портера здійснено поставку іноземному споживачеві виробів військо-
вого призначення чи подвійного використання з прийняттям відпо-
відних зобов’язань щодо їх оперативного гарантійного чи післягаран-
тійного обслуговування (ремонту). Зобов’язання експортера щодо
забезпечення такого обслуговування (ремонту) повинні бути викла-
дені у зовнішньоекономічному договорі (контракті) чи безпосередньо
пов’язаних з ним документах. Такі генеральні дозволи (висновки)
надаються Держекспортконтролем на строк, який не перевищує дії
відповідних зобов’язань щодо такого ремонту (обслуговування).

Частиною п’ятою статті 15 Закону, що коментується, законодавець
визначив, що “відкритий дозвіл чи висновок може надаватися суб’єк-
ту здійснення міжнародних передач товарів відповідно в разі, коли
передбачається неодноразове проведення переговорів, пов’язаних з
укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), або неод-
норазове здійснення таких передач різним кінцевим споживачам
конкретної держави призначення за такими договорами (контракта-
ми), що укладаються протягом строку дії такого дозволу чи висновку
в рамках відповідних міжнародних договорів, або в разі здійснення
таких передач з державами, які є учасниками міжнародних режимів
експортного контролю чи стосовно яких здійснюється відповідна дер-
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жавна політика, і є дійсним протягом установленого строку, але не
більш як три роки”.

У абзаці тридцять четвертому статті 1 Закону, що коментується,
законодавець визначив “відкритий дозвіл чи висновок” як такий, що
“надається суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів для
неодноразового проведення відповідних переговорів чи здійснення
міжнародних передач товарів із зазначенням тільки їх найменування,
особливих умов поставки та назви держави призначення або поход-
ження товарів”.

Відкритий дозвіл є дозвільним документом Держекспорт -
контролю, оформленим за встановленою Інструкцією формою, який
надає заявникові право на неодноразове здійснення експорту/імпор-
ту зазначених у ньому товарів із визначенням їх найменувань та кодів
за УКТЗЕД (зазначені коди не є вирішальним елементом експортно-
го контролю, тому наводяться довідково), особливих умов викорис-
тання дозволу, найменувань та реквізитів заявника, експортера (у разі
експорту), імпортера (у разі імпорту, а також у разі експорту в інтер-
есах іншого, ніж імпортер, кінцевого споживача), назви держави, під
юрисдикцією якої перебуває кожен із них, а також назви держави, під
юрисдикцією яких перебувають експортери – у разі імпорту, чи імпор-
тери – у разі експорту, і згідно з Інструкцією є підставою для при-
йняття митними органами рішення щодо митного оформлення таких
товарів протягом встановленого у цьому документі строку його дії.

Відкритий висновок на право тимчасового ввезення/вивезення това-
рів є дозвільним документом Держекспортконтролю, оформленим за
встановленою Інструкцією формою, який надає заявникові право на
неодноразове здійснення тимчасового ввезення/вивезення зазначених у
ньому товарів із визначенням їх найменувань та кодів за УКТЗЕД
(зазначені коди не є вирішальним елементом експортного контролю,
тому наводяться довідково), особливих умов використання дозволу,
найменувань та реквізитів заявника, експортера (у разі тимчасового
вивезення), імпортера (у разі тимчасового ввезення, а також у разі тим-
часового вивезення в інтересах іншого, ніж імпортер, кінцевого спожи-
вача), назви держави, під юрисдикцією якої перебуває кожен із них, а
також назви держави, під юрисдикцією яких перебувають експортери –
у разі тимчасового ввезення, чи імпортери (споживачі) – у разі тимчасо-
вого вивезення, і згідно з Інструкцією є підставою для прийняття мит-
ними органами рішення щодо митного оформлення таких товарів про-
тягом встановленого у цьому документі строку його дії.

Відкритий висновок на право проведення переговорів є дозвіль-
ним документом Держекспортконтролю, який надає заявникові право
на неодноразове проведення переговорів щодо укладення зовнішньое-
кономічних договорів (контрактів) стосовно експорту зазначених у
висновку товарів із визначенням особливих умов його використання,
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найменування та реквізитів експортера та імпортера (у разі його учас-
ті у здійсненні експорту в інтересах інших, ніж імпортер, кінцевих
споживачів), назви та коду держави, під юрисдикцією яких перебуває
кожен із них, та назви і коду держави, під юрисдикцією якої перебу-
вають імпортери (споживачі), протягом встановленого у цьому
висновку строку дії.

Відкриті дозволи на експорт товарів є досить прогресивним кро-
ком, який введений в законодавство у галузі державного експортного
контролю. Такі дозволи надають суб’єкту змогу здійснювати опера-
тивну діяльність щодо експорту товарів до різних кінцевих спожива-
чів визначеної держави. 

Отримання суб’єктом відкритих або генеральних дозволів та
висновків передбачає ведення значної частини визначених законодав-
ством процедур експортного контролю безпосередньо на рівні суб’єк-
тів (експортерів). Це потребує виділення такими суб’єктами необхід-
них ресурсів для проведення заходів з експортного контролю, тому
відповідно до законодавства відкриті та генеральні дозволи та виснов-
ки можуть надаватися лише суб’єктам, які створили відповідну систе-
му внутрішньофірмового експортного контролю, яка забезпечує вико-
нання вимог державного експортного контролю у процесі здійснення
конкретних міжнародних передач товарів, забезпечення належного
зберігання документів, пов’язаних з такими передачами, та подання
спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань дер-
жавного експортного контролю відповідної звітності, та отримали від
Держекспортконтролю відповідне свідоцтво про атестацію.

У частині шостій статті 15 Закону, що коментується, законодавцем
визначено обов’язкову умову, після виконання якої суб’єкту господа-
рювання України може бути наданий відповідний генеральний або
відкритий дозвіл чи висновок, а саме:

“Обов’язковими умовами надання суб’єкту здійснення міжнарод-
них передач товарів генерального та відкритого дозволу чи висновку
є створення в цього суб’єкта системи внутрішньофірмового експор-
тного контролю, яка забезпечує виконання вимог державного експор-
тного контролю у процесі здійснення конкретних міжнародних пере-
дач товарів, забезпечення належного зберігання документів, пов’яза-
них з такими передачами, та подання центральному органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експор-
тного контролю, звітності про фактичне використання зазначеного
дозволу чи висновку” (див. Коментар до статті 14 Закону).

У частині сьомій статті 15 Закону, що коментується, встановлені
строки розгляду заяв суб’єктів щодо отримання відповідних дозволів
чи висновків, а саме:
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“Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмо-
ву у видачі дозволів або висновків, у разі, якщо не потрібне додаткове
міжвідомче узгодження, встановлюється залежно від категорії това-
рів, але не може перевищувати з дня надходження всіх необхідних
документів:

45 днів – щодо експорту (реекспорту) товарів військового призна-
чення;

30 днів – щодо експорту (реекспорту) товарів подвійного вико-
ристання та тимчасового вивезення (ввезення) будь-яких товарів;

15 днів – щодо імпорту та транзиту товарів, а також тимчасового
вивезення або ввезення товарів для демонстрування на виставках,
ярмарках, з метою реклами, проведення випробувань та з іншою
подібною метою, якщо це не передбачає передачу права власності на
товар”.

Слід особливо підкреслити, що визначені законом строки розгля-
ду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозво-
лів або висновків не відносяться до випадків, коли є потреба здійсни-
ти міжвідомче узгодження матеріалів заяви з міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади чи державними органами,
які у межах своїх повноважень також здійснюють певні заходи у сфері
експортного контролю.

Іноді зроблений законодавцем виняток щодо встановлення строків
розгляду заяв, крім випадків, коли такий розгляд потребує додатково-
го міжвідомчого узгодження, трактується як відсутність чітких стро-
ків розгляду.

Таке твердження є помилковим і не враховує того, що виходячи з
діючих нормативно-правових актів щодо строків надання міністер-
ствами, іншими центральними органами виконавчої влади чи держав-
ними органами своїх висновків (відповідей) на запити
Держекспортконтролю, які надсилаються у рамках такого міжвідом-
чого узгодження, строк опрацювання таких висновків (відповідей) не
може перевищувати 15 днів після отримання відповідного запиту від
Держекспортконтролю.

Крім того, на відміну від визначених у статті, що коментується,
строків розгляду заяв, відповідними рішеннями Кабінету Міністрів
України визначені скорочені строки такого розгляду.

Так, Порядком здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів військового призначення, затвердженим постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 та Порядком
здійснення державного контролю за міжнародними передачами това-
рів подвійного використання, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 28.01.2004 № 86, встановлені такі строки:

до 30 днів – щодо експорту (реекспорту) та тимчасового вивезен-
ня (ввезення) товарів військового призначення;
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до 25 днів – щодо експорту (реекспорту) та тимчасового вивезен-
ня (ввезення) товарів подвійного використання;

до 10 днів – щодо імпорту та транзиту як товарів військового при-
значення, так і товарів подвійного використання.

Слід підкреслити, що статтею 15 Закону, що коментується, законо-
давець визначив, що “до строку розгляду заяв та прийняття відповідних
рішень не зараховується час, необхідний для надходження від суб’єктів,
зазначених у цій статті, всіх необхідних документів”, а також відзначив,
що “у разі, якщо всі необхідні документи не надішли протягом двох
місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає”.

Відповідно до частини одинадцятої статті 15 Закону, що коментуєть-
ся, визначена можливість продовження терміну розгляду заяв, а саме:

“У разі необхідності продовження терміну розгляду заяви порядок
його продовження встановлюється Кабінетом Міністрів України”.

Таке продовження терміну розгляду заяв можливо у разі обґрунто-
ваного звернення суб’єкта або отримання від міністерств, інших цен-
тральних органів виконавчої влади чи державних органів відповідних
повідомлень про необхідність продовження таких термінів.

У таких випадках в Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 
№ 1807 та Порядку здійснення державного контролю за міжнародни-
ми передачами товарів подвійного використання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86, зазначе-
но про те, що у разі потреби з ініціативи Держекспортконтролю або
згідно із зверненням суб’єкта строк розгляду заяви може бути про-
довжений рішенням Голови Держекспортконтролю.

Частина Абзац
Стаття 16. Отримання дозволу, висновку чи 

міжнародного імпортного сертифіката

ч. 1 – Рішення про надання дозволу, висновку чи між-
народного імпортного сертифіката приймається
центральним органом виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, за результатами експертизи в
галузі експортного контролю. 

ч. 2 – Для отримання дозволу, висновку чи міжнарод-
ного імпортного сертифіката суб'єкт здійснення
міжнародних передач товарів або суб'єкти, зазначе-
ні у частині третій статті 15 цього Закону, мають
звернутися з письмовою заявою до центрального 
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органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю. У заяві зазначаються дані, необхідні для про-
ведення експертизи та прийняття рішення по суті
заяви, зокрема достовірні відомості про суб'єктів,
що беруть участь у здійсненні міжнародних пере-
дач товарів, про товари та порядок їх міжнародної
передачі. У випадках, визначених Кабінетом
Міністрів України, разом із заявою подаються
оригінали документів про гарантії та інші необхід-
ні для проведення експертизи документи.

(частина друга статті 16 у редакції Закону України 
від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 3 – Розгляд заяв про надання дозволів, висновків чи
міжнародних імпортних сертифікатів проводиться
центральним органом виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, із залученням у разі потреби
інших державних органів, а також підприємств,
установ та організацій будь-якої форми власності
за згодою їх керівників під час розгляду питань, що
належать до їх компетенції. 

ч. 4

ч. 4

ч. 4

абз. 1

абз. 2

абз. 3

Заява про надання дозволу, висновку чи міжна-
родного імпортного сертифіката залишається без
розгляду в разі, коли: 

вона подана (підписана) особою, яка не має на
це повноважень, або оформлена з порушенням
вимог цієї статті;

(абзац другий частини четвертої статті 16 
у редакції Закону України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

документи подано не в повному обсязі або
оформлено з порушенням вимог цієї статті. 

ч. 5 – Про залишення заяви щодо надання дозволу,
висновку, міжнародного імпортного сертифіката
без розгляду центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державно-
го експортного контролю, повідомляє заявника
протягом трьох днів з дня прийняття такого рішен-
ня з його обґрунтуванням. 
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ч. 6 – У разі прийняття рішення про відмову в надан-
ні дозволу, висновку, міжнародного імпортного
сертифіката центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державно-
го експортного контролю, повідомляє заявника та
центральний орган виконавчої влади, якщо
заявник належить до сфери його управління, про-
тягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з
його обґрунтуванням. 

(частину п'яту статті 16 замінено частинами згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI, 
у зв'язку з цим частини шосту, сьому вважати 

відповідно частинами сьомою, восьмою)

ч. 7

ч. 7

ч. 7

ч. 7

ч. 7

абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

абз. 5

У наданні дозволу, висновку чи міжнародного 
ім портного сертифіката відмовляється, дозвіл, вис-
новок чи міжнародний імпортний сертифікат скасо-
вується або його дія зупиняється центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері державного експортного контролю, у разі:

(абзац перший частини сьомої статті 16 
у редакції Закону України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

виникнення потреби в забезпеченні національних
інтересів чи додержанні міжнародних зобов'язань
України; 

припинення в установленому законодавством
порядку діяльності юридичної особи - суб'єкта
здійснення міжнародних передач товарів; 

визнання в установленому законодавством
порядку банкрутом суб'єкта здійснення міжнарод-
них передач товарів; 

необхідності проведення центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, додатко-
вої експертизи документів, наданих для отримання
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сер-
тифіката; 

(абзац п'ятий частини сьомої статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 23.09.2010 р. 

N 2561-VI)
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Частиною першою статті 16 Закону, що коментується, законода-
вець передбачив, що “рішення про надання дозволу, висновку чи між-
народного імпортного сертифіката приймається центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю (Держекспортконтролем) за резуль-
татами експертизи в галузі експортного контролю”.

Відповідно до Положення про порядок проведення експертизи в
галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 рішення про надан-
ня дозволу, висновку та міжнародного імпортного сертифіката при-
ймається Держекспортконтролем за результатами “основної” експер-
тизи в галузі державного експортного контролю.

Порядок проведення експертизи в галузі державного експортного
контролю, її основні завдання та умови проведення такої експертизи
визначені у статті 11 Закону, що коментується, та відповідному
коментарі до цієї статті.

Частиною другою статті 16 Закону, що коментується, законодавець
визначив як суб’єктів, які мають звертатися до Держекспорт кон -

ч. 7

ч. 7

абз. 6

абз. 7

порушення суб'єктом здійснення міжнародних
передач товарів законодавства, у тому числі допу-
щення порушень, передбачених статтею 24 цього
Закону; 

скасування реєстрації суб'єкта господарюван-
ня як суб'єкта здійснення міжнародних передач
товарів.

(частину сьому статті 16 доповнено абзацом 
сьомим згідно із Законом України від 23.09.2010 р.

N 2561-VI)

ч. 8 – Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, забезпечує зберігання заяв суб'єктів здій-
снення міжнародних передач товарів чи суб'єктів,
зазначених у частині третій статті 15 цього За кону та
пов'язаних з ними документів протягом п'яти років з
дня надання дозволу, висновку чи міжнародного
імпортного сертифіката або з дня прий нят тя рішення
про відмову в наданні такого документа.

(частина восьма статті 16 із змінами,
внесеними згідно із Законом України від 23.09.2010 р. 

N 2561-VI)
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тролю, так і документи та відомості, які потрібно надати під час тако-
го звернення. Цією частиною статті 16 визначено, що “для отримання
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката суб’єкт
здійснення міжнародних передач товарів або суб’єкти, зазначені у час-
тині третій статті 15 цього Закону, мають звернутися з письмовою
заявою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного контролю. У заяві
зазначаються дані, необхідні для проведення експертизи та прийнят-
тя рішення по суті заяви, зокрема достовірні відомості про суб’єктів,
що беруть участь у здійсненні міжнародних передач товарів, про това-
ри 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”.

Слід відзначити, що частиною другою статті 16 Закону, що комен-
тується, визначено, що звертатися для отримання дозволу, висновку
чи міжнародного імпортного сертифіката має “суб’єкт здійснення
міжнародних передач товарів”, тобто відповідно до термінів, наведе-
них у статті 1 Закону, що коментується, “зареєстрований центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю (Держекспортконтролем) суб’єкт
господарювання України, який має намір здійснювати або здійснює
міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську)
діяльність” або суб’єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього
Закону, а саме: іноземні суб’єкти господарської або іншої діяльності,
військові формування, правоохоронні органи, органи та підрозділи
цивільного захисту України. 

У контексті вищевикладеного, необхідно брати до уваги те, що дія
Закону, який коментується, не поширюється на “переміщення товарів
у зв’язку із заходами, що проводяться військовими формуваннями,
правоохоронними органами, органами та підрозділами цивільного
захисту України за її межами або підрозділами збройних сил інших
держав на території України відповідно до міжнародних договорів
України, якщо ними передбачені спеціальні механізми контролю за
переміщенням таких товарів”. Тобто не потрібно звертатися до
Держекспортконтролю за отриманням відповідного дозволу чи
висновку на міжнародні передачі товарів військового призначення та
подвійного використання, коли такі передачі здійснюються військо-
вими формуваннями, правоохоронними органами, органами та під-
розділами цивільного захисту України за її межами або підрозділами
збройних сил інших держав на території України у рамках міжнарод-
них договорів України, якими передбачені спеціальні механізми кон-
тролю за переміщенням таких товарів.
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Частиною другою статті 16 Закону, що коментується, визначено
також, що вказані суб’єкти (суб’єкти здійснення міжнародних передач
товарів, іноземні суб’єкти господарської або іншої діяльності, військо-
ві формування, правоохоронні органи, органи та підрозділи цивільно-
го захисту України) “мають звернутися з письмовою заявою до цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю. У заяві зазначаються дані,
необхідні для проведення експертизи та прийняття рішення по суті
заяви, зокрема достовірні відомості про суб’єктів, що беруть участь у
здійсненні міжнародних передач товарів, про товари та порядок їх
міжнародної передачі”.

Також частиною другою статті 16 Закону, передбачено, що “у
випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, разом із заявою
подаються оригінали документів про гарантії та інші необхідні для
проведення експертизи документи”.

Відповідно до загальних процедур, визначених цим Законом, перш
ніж отримати дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифі-
кат, суб’єкти господарювання України повинні здійснити попередню
ідентифікацію товарів відповідно до списків товарів, що підлягають
державному експортному контролю, а також зареєструватися в
Держекспортконтролі як суб’єкти здійснення міжнародних передач
товарів (див. Коментар до статті 12 цього Закону).

У випадках, коли суб’єкти господарювання України мають намір
здійснювати експорт, імпорт товарів військового призначення та това-
рів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, крім
зазначених вище процедур, вони повинні отримати від Кабінету
Міністрів України відповідні повноваження (див. Коментар до статті
13 цього Закону). 

Виконання зазначених вище загальних процедур є обов’язковою
передумовою звернень до Держекспортконтролю за отриманням
дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів.

Слід особливо підкреслити, що необхідність виконання зазначе-
них вище процедур для суб’єктів, наведених у частині третій статті 15
цього Закону, а саме: для іноземних суб’єктів господарської або іншої
діяльності, військових формувань, правоохоронних органів, органів
та підрозділів цивільного захисту України Законом, що коментується,
не встановлена.

Відповідно до видів документів, які надаються Держекспорт -
контролем та про які йдеться у частині першій статті 16 цього Закону,
можливо визначити такі операції у галузі державного експортного
контролю:

– проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів
(див. Коментар до статті 18 цього Закону), на право проведення яких



206

суб’єкти господарювання України мають отримати відповідні пози-
тивні висновки;

– експорт чи імпорт товарів, що підлягають державному експор-
тному контролю, на право здійснення яких суб’єкти здійснення між-
народних передач товарів або суб’єкти, зазначені у частині третій
статті 15 цього Закону мають отримати відповідні дозволи;

– тимчасове ввезення чи вивезення, а також транзит товарів тери-
торією України, на право здійснення яких суб’єкти здійснення міжна-
родних передач товарів або суб’єкти, зазначені у частині третій статті
15 цього Закону мають отримати відповідні висновки.

Конкретний обсяг документів та відомостей, що надаються суб’єк-
том до Держекспортконтролю для отримання дозволу, висновку чи
міжнародного імпортного сертифіката, визначений у відповідних
Положеннях чи Порядках, затверджених Кабінетом Міністрів
України.

Так, обсяг документів та відомостей, які суб’єкт здійснення міжна-
родних передач товарів має подати до Держекспортконтролю для
отримання висновку на право проведення переговорів, пов’язаних з
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), визначе-
ний у Порядку державного експортного контролю за проведенням
переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних догово-
рів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, затвердженому
постановою кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500.

Обсяг документів та відомостей, які суб’єкти здійснення міжна-
родних передач товарів, а також суб’єкти, зазначені у частині третій
статті 15 цього Закону, мають подати до Держекспортконтролю для
отримання відповідних дозволів чи висновків на експорт (реекспорт),
імпорт, тимчасове вивезення (ввезення) чи транзит товарів, залежить
безпосередньо від самих товарів (товари військового призначення чи
товари подвійного використання).

Так, документи та відомості, необхідні для отримання дозволів чи
висновків на право здійснення експорту (реекспорту), імпорту, тимча-
сового вивезення (ввезення) чи транзиту товарів військового призна-
чення, визначені у Порядку здійснення державного контролю за між-
народними передачами товарів військового призначення, затверджено-
му постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Документи та відомості, необхідні для отримання дозволів чи
висновків на право здійснення експорту (реекспорту), імпорту, тим-
часового вивезення (ввезення) чи транзиту товарів подвійного вико-
ристання, визначені у Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвер-
дженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

Відповідно до вимог частини другої статті 16 Закону, що коменту-
ється, встановлено, що “у заяві зазначаються дані, необхідні для прове-
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дення експертизи та прийняття рішення по суті заяви, зокрема, досто-
вірні відомості про суб’єктів, що беруть участь у здійсненні міжнарод-
них передач товарів, про товари та порядок їх міжнародної передачі”.

Слід додатково підкреслити, що у разі експорту товарів, відповід-
но до встановленого порядку експортер зобов’язаний подати Держ -
експортконтролю документи про підтвердження доставки кінцевому
споживачеві товарів військового призначення, а також подати зазна-
чені документи і в деяких випадках експорту товарів подвійного вико-
ристання. Зобов’язання щодо подання таких документів, а також
строки їх подання повинні бути викладені у матеріалах заяви, яку
заявник (експортер) подає Держекспортконтролю з метою отримання
дозволу на експорту зазначених товарів.

Обсяг документів, що подаються українськими імпортерами для от -
ри мання міжнародного імпортного сертифіката, визначений у По ло -
женні про порядок надання гарантій та здійснення державного контро-
лю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях
товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердже-
ному постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920.

Загальні вимоги щодо порядку заповнення заяв про отримання
дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів викладе-
ні в Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвіль-
них документів, документів про гарантії та інших документів, що
надаються Держекспортконтролем, затвердженій наказом Держ ек -
спорт контролю від 09.01.2004 № 5, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 21січня 2004 року за № 90/8689.

Частиною третьою статті 16 Закону, що коментується, законода-
вець визначив, що “розгляд заяв про надання дозволів, висновків чи
міжнародних імпортних сертифікатів проводиться центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю, із залученням у разі потреби інших
державних органів, а також підприємств, установ та організацій будь-
якої форми власності за згодою їх керівників під час розгляду питань,
що належать до їх компетенції”.

Ця норма встановлює можливість залучення Держекспорт кон -
тролем до розгляду заяв “інших державних органів”, тобто вста -
новлює визначену у статті 15 Закону, що коментується, можливість
відповідного “міжвідомчого узгодження” питань про надання дозво-
лів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, а також
встановлює можливість залучати “підприємства, установи та ор -
ганізації будь-якої форми власності” для вирішення конкретних
питань, що мають суттєве значення для прийняття рішень про мож-
ливість надання дозволів, висновків чи міжнародних імпортних
серти фікатів.
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Таке узгодження на практиці може здійснюватися двома шляхами,
а саме:

– шляхом листування між Держекспортконтролем та державними
органами, що в межах своєї компетенції здійснюють заходи в галузі
державного експортного контролю, а також листування з відповідни-
ми підприємствами, установами та організаціями, до компетенції
яких відносяться конкретні питання у цій галузі;

– шляхом залучення представників зазначених державних органів,
підприємств, установ та організацій до участі в дорадчих та консуль-
тативних органах, які утворені Держекспортконтролем з метою роз-
гляду питань про надання дозволів, висновків чи міжнародних імпор-
тних сертифікатів.

Так, на підставі зазначеної вище норми Закону, що коментується,
наказом Держекспортконтролю створена Міжвідомча Рада з питань
державного експортного контролю при Держекспортконтролі, одним
із завдань якої є підготовка пропозицій з метою прийняття узгодже-
них рішень щодо окремих питань у галузі державного експортного
контролю, включаючи здійснення міжнародних передач товарів, що
підлягають державному експортному контролю.

Частиною четвертою статті 16 Закону, що коментується, законо-
давцем визначені чинники, за наявності яких заява про надання
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката залиша-
ється без розгляду, а саме:

“Заява про надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортно-
го сертифіката залишається без розгляду в разі, коли:

– вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень,
або оформлена з порушенням вимог цієї статті;

– документи подано не в повному обсязі або оформлено з пору-
шенням вимог цієї статті”.

Відомості про керівників суб’єкта господарювання України, які
мають право підписувати документи для подання до Держекспорт -
контролю, подаються до Держекспортконтролю під час реєстрації
такого суб’єкта як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.
Зазначені відомості вказуються у відповідній графі заяви на прове-
дення попередньої експертизи товарів, типова форма якої затвердже-
на в додатку 1 до Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі
суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення
міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспорт -
контролю від 27.04.2009 № 31, що зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 15.07.2009 за № 637/16653. У цій графі вказуються
прізвище, ім’я та по батькові керівника підприємства (організації) та
його заступників, які мають право підписувати документи для подан-
ня до Держекспортконтролю, надаються зразки їх підписів та зазнача-
ються номери службових телефонів та факсів.
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Таким чином, з урахуванням викладеного, заява про надання
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката залиша-
ється Держекспортконтролем без розгляду в разі, коли вона подана
(підписана) особою, вищевказані відомості про яку відсутні в
Держекспортконтролі.

Також, статтею 16 Закону, що коментується, зазначено, що заява
про отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного серти-
фіката залишається без розгляду у разі, коли: “документи подано не в
повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цієї статті”.

Обсяг документів, які надаються разом із заявою на отримання
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, наведе-
ний у відповідних нормативних документах, затверджених Кабінетом
Міністрів України, а саме:

Порядку здійснення державного контролю за міжнародними пере-
дачами товарів військового призначення, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів від 20.11.2003 № 1807;

Порядку здійснення державного контролю за міжнародними пере-
дачами товарів подвійного використання, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів від 28.01.2004 № 86 (з наступними змінами і
доповненнями);

Порядку державного експортного контролю за проведенням пере-
говорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) щодо здійснення експорту товарів, затвердженому
постановою кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500;

Положенні про порядок надання гарантій та здійснення державного
контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених
цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвер-
дженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920.

У частинах п’ятій та шостій статті 16 Закону, що коментується,
законодавець визначив необхідність повідомлення “заявника”, тобто
суб’єкта, який звернувся до Держекспортконтролю із заявою про
отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіка-
та, про залишення такої заяви без розгляду або про відмову в наданні
таких документів, а саме:

“Про залишення заяви щодо надання дозволу, висновку, міжнарод-
ного імпортного сертифіката без розгляду центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, повідомляє заявника протягом трьох днів з дня
прийняття такого рішення з його обґрунтуванням”;

“У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу, виснов-
ку, міжнародного імпортного сертифіката центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, повідомляє заявника та центральний орган
виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління,
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протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з його обґрун-
туванням”.

Як видно, крім повідомлення заявника про відмову в наданні дозво-
лу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката, статтею 16 Закону,
що коментується, також передбачено повідомлення і центрального орга-
ну виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління.

Цими частинами статті 16 Закону, що коментується, чітко встанов-
лені терміни такого повідомлення, а саме: “протягом трьох днів з дня
прийняття такого рішення з його обґрунтуванням”.

Таким чином, законодавець, використовуючи норми цієї частини
статті, створив умови для обізнаності заявника та центрального орга-
ну виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управлін-
ня, не тільки про прийняті Держекспортконтролем рішення, а і про
причини, які призвели до прийняття рішення про залишення заяви
без розгляду або про відмову в наданні дозволу, висновку, міжнарод-
ного імпортного сертифіката.

У частині сьомій статті 16 Закону, що коментується, законодавець
визначив випадки, коли Держекспортконтроль може скасувати або
зупинити дію дозволу, висновку чи міжнародного імпортного серти-
фіката. Цією частиною визначено, що:

“У наданні дозволу, висновку чи міжнародного імпортного серти-
фіката відмовляється, дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний
сертифікат скасовується або його дія зупиняється центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю, у разі:

– виникнення потреби в забезпеченні національних інтересів чи
додержанні міжнародних зобов’язань України;

припинення в установленому законодавством порядку діяльності
юридичної особи – суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

– визнання в установленому законодавством порядку банкрутом
суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів;

– необхідності проведення центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортно-
го контролю, додаткової експертизи документів, наданих для отри-
мання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката;

– порушення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів
законодавства, у тому числі допущення порушень, передбачених стат-
тею 24 цього Закону; 

– скасування реєстрації суб’єкта господарювання як суб’єкта
здійснення міжнародних передач товарів”.

Також, статтею 16 Закону, що коментується, законодавець визна-
чив термін зберігання Держекспортконтролем заяв та пов’язаних з
ними документів. Відповідною частиною визначено:
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“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю, забезпечує зберіган-
ня заяв суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів чи суб’єк-
тів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону, та пов’язаних
з ними документів протягом п’яти років з дня надання дозволу, вис -
новку чи міжнародного імпортного сертифіката або з дня прийняття
рішення про відмову в наданні такого документа”.

Таким чином, Держекспортконтроль зберігає зазначені вище доку-
менти протягом п’яти років з дня надання дозволу, висновку чи між-
народного імпортного сертифіката або з дня прийняття рішення про
відмову в наданні такого документа. Ця норма встановлює й іншу,
прямо не визначену законодавцем умову, а саме – у зв’язку із необхід-
ністю зберігання отриманих Держекспортконтролем документів,
вони не повертаються заявнику.

Частина Абзац
Стаття 17. Зовнішньоекономічні договори (контракти)

про здійснення  міжнародних передач товарів

ч. 1 – Зовнішньоекономічні договори (контракти) сто-
совно міжнародних передач товарів укладаються
суб'єктами господарювання відповідно до законодав-
ства з урахуванням вимог щодо здійснення таких
передач, установлених Кабінетом Міністрів України.

ч. 2 – Суб'єкту господарювання України забороняється
укладати зовнішньоекономічні договори (контракти)
стосовно міжнародних передач будь-яких товарів або
брати участь у їх виконанні в будь-який інший спосіб,
ніж це передбачено цим Законом, якщо їм стало відо-
мо, що такі товари можуть бути використані інозем-
ною державою або іноземним суб'єктом господарсь-
кої діяльності з метою створення зброї масового зни-
щення чи засобів її доставки.

ч. 3 – Суб'єкт господарювання зобов'язаний відмовити-
ся від виконання зовнішньоекономічного договору
(контракту) стосовно здійснення міжнародної пере-
дачі будь-якого товару, якщо йому стало відомо, що
товар буде використано в інших цілях або іншим кін-
цевим споживачем, ніж це було визначено в такому
договорі (контракті) чи пов'язаних з ним докумен-
тах, на підставі яких отримано дозвіл, висновок або
міжнародний імпортний сертифікат.
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Частиною першою 1 статті 17 Закону, що коментується, законода-
вець визначив порядок укладання зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) стосовно міжнародних передач товарів, що підлягають
державному експортному контролю, а також визначив право Кабінету
Міністрів України встановлювати вимоги щодо здійснення таких
передач. Цією частиною передбачено, що “зовнішньоекономічні дого-
вори (контракти) стосовно міжнародних передач товарів укладаються
суб’єктами господарювання відповідно до законодавства з урахуван-
ням вимог щодо здійснення таких передач, установлених Кабінетом
Міністрів України”.

Відповідно до Закону України від 16.04.91 № 959-ХІІ “Про зов-
нішньоекономічну діяльність” (з наступними змінами і доповнення-
ми) під терміном “зовнішньоекономічний договір (контракт) розумі-
ється “матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зов-
нішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямо-
вана на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та
обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності”.

Статтею 6 зазначеного Закону встановлені загальні вимоги до зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів) та право, що застосовуєть-
ся до них, а саме:

“Суб’єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (кон-
тракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту) від-
повідно до цього та інших законів України та/або закону місця укла-
дання договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір (кон-
тракт) складається відповідно до цього та інших законів України з
урахуванням міжнародних договорів України. Суб’єкти зовнішньое-
кономічної діяльності при складанні тексту зовнішньоекономічного
договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнарод-
ні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій,
якщо це не заборонено прямо та у виключній формі цим та іншими
законами України”.

Форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також
умови, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), визначені
у Положенні про форму зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів), затвердженому наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 06.09.01 № 201, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 21.09.01 за № 833/6024 (з наступними
змінами і доповненнями).

Відповідно до цього Положення до умов, які повинні бути перед-
бачені в договорі, відносяться: назва, номер договору (контракту),
дата та місце його укладення; преамбула; предмет договору (контрак-
ту); кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання
послуг); базисні умови поставки товарів (прийому-здачі виконаних
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робіт або послуг); ціна та загальна вартість договору (контракту);
умови платежів; умови здачі (приймання) товару (робіт, послуг); упа-
ковка 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 додаткові умови:

страхування; гарантії якості; умови залучення субвиконавців дого-
вору (контракту); агентів перевізників; визначення норм навантажен-
ня (розвантаження); умови передачі технічної документації на товар;
збереження торгових марок; порядок сплати податків, мит, зборів; різ-
ного роду захисні застереження; з якого моменту договір (контракт)
починає діяти; кількість підписаних примірників договору (контрак-
ту); можливість та порядок внесення доповнень та змін до договору
(контракту) та інше”.

Саме в цьому розділі зовнішньоекономічного договору (контрак-
ту) рекомендується визначати додаткові вимоги щодо здійснення
міжнародних передач товарів, які встановлені Кабінетом Міністрів
України.

Зазначені вимоги наведені у Порядку державного експортного
контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту
товарів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 6 червня
2012 року № 500, а також у Положенні про порядок надання гарантій
та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо
використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному
експортному контролю, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 27 травня 1999 року № 920 (з наступними змі-
нами і доповненнями).

Загальними вимогами до укладання зовнішньоекономічних до -
говорів (контрактів) про експорт товарів відповідно до цього По -
рядку передбачено (рекомендовано) включати до цих договорів
(кон трактів):

відомості про кінцевого споживача товарів, найменування та кіль-
кість товарів, кінцеве призначення та місце їх використання;

зобов’язання іноземного суб’єкта господарської діяльності залеж-
но від категорії та груп товарів щодо кінцевого використання товарів
та надання необхідних документів;

положення про те, що такий договір (контракт) набирає чинності
після отримання експортером та імпортером відповідних дозволів
(ліцензій) державних органів.

У разі, коли іноземний суб’єкт господарської діяльності – імпортер
чи кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи
передавати отримані товари іншому кінцевому споживачу, в договорі
(контракті) повинно бути визначено його зобов’язання щодо здійс-
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нення таких передач лише за умови отримання письмової згоди на це
експортера та Держекспортконтролю.

За рекомендацією Держекспортконтролю до зовнішньоекономіч-
ного договору (контракту) можуть бути включені зобов’язання іно-
земного суб’єкта господарської діяльності надавати експортеру або
відповідним державним органам України право на здійснення контро-
лю за доставкою товарів кінцевому споживачу та/або проведення
перевірок використання за призначенням товарів, що експортуються
з України.

До зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних науково-
дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт, рекомен-
дується включати положення щодо охорони прав інтелектуальної
власності або щодо визначення обсягу і порядку переходу права цієї
власності до іншої особи.

Кабінетом Міністрів України встановлений виняток, який дозволяє
суб’єкту не вносити додаткові вимоги та не надавати окремі документи.
У Порядку визначено: “Якщо зовнішньоекономічні договори (контрак-
ти) щодо здійснення експорту товарів укладаються суб’єктами господа-
рювання в рамках міждержавних або міжурядових договорів України,
які передбачають здійснення експорту товарів, а порядок поставок
товарів у рамках таких міжнародних договорів та переліки підпри-
ємств, які експортують товари, визначені актами Кабінету Міністрів
України, окремі положення пункту 11 цього Порядку можуть не врахо-
вуватися під час укладання таких договорів (контрактів)”.

Наявність зазначеної норми дозволяє спрощувати процедури дер-
жавного експортного контролю у визначених вище випадках.

Враховуючи особливу “чутливість” товарів військового призна-
чення Порядком визначено, що “Укладати зовнішньоекономічні дого-
вори (контракти) щодо здійснення експорту товарів військового при-
значення та товарів, які містять відомості, що становлять державну
таємницю, можуть лише суб’єкти господарювання, яким Кабінетом
Міністрів України надано повноваження на право здійснення експор-
ту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю”.

У зазначеному вище Порядку Кабінетом Міністрів України визна-
чено також низку рекомендацій щодо включення до зовнішньоеконо-
мічного договору (контракту) про експорт товарів подвійного вико-
ристання інших зобов’язань іноземного суб’єкта господарської діяль-
ності, у залежності від груп та категорій товарів подвійного викорис-
тання. Зокрема: 

– надавати сертифікат кінцевого споживача або інший документ,
який містить необхідні відомості, зобов’язання та гарантії щодо кінце-
вого використання товарів;
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– у разі укладення договорів щодо експорту товарів що можуть
бути використані у створенні ракетної зброї, рекомендується включи-
ти зобов’язання іноземного суб’єкта господарської діяльності вико-
ристовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, не пов’язаних
із створенням ракетних засобів доставки зброї масового знищення, не
копіювати, не модифікувати отримані товари; 

– використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які
не стосуються створення хімічної зброї або будь-якої іншої діяльнос-
ті, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення;

– не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому,
крім кінцевого споживача, або що такі товари призначені для власних
потреб кінцевого споживача, не пов’язаних з їх наступним реекспор-
том чи передаванням;

Якщо експорт товарів подвійного використання здійснюється до
держав, які не є членами відповідного міжнародного режиму експор-
тного контролю, до зовнішньоекономічного договору (контракту)
рекомендується включити зобов’язання іноземного суб’єкта госпо-
дарської діяльності надати імпортний сертифікат або інший доку-
мент, який оформлений або підтверджений уповноваженим держав-
ним органом держави призначення товарів і містить підтвердження
або гарантії цього державного органу щодо імпорту зазначеного това-
ру до цієї держави.

Виходячи з принципів державної політики в галузі державного
експортного контролю, викладених у статті 4 Закону, що коментуєть-
ся, щодо “нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її
доставки...”, частиною другою статті 17 Закону, що коментується,
передбачені відповідні заборони на укладання зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), а саме:

“Суб’єкту господарювання України забороняється укладати зов-
нішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних пере-
дач 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 іно-
земним суб’єктом господарської діяльності з метою створення зброї
масового знищення чи засобів її доставки”.

У зв’язку з тим, що одним із основних чинників, які враховуються
під час розгляду питань про надання дозволів, висновків чи міжна-
родних імпортних сертифікатів на право здійснення відповідної між-
народної передачі товарів, є аналіз та оцінка відповідних гарантій,
наданих іноземним споживачем, щодо використання товарів у заявле-
них цілях, частиною третьою статті 17 Закону, що коментується, зако-
нодавець передбачив, що “суб’єкт господарювання зобов’язаний від-
мовитися від виконання зовнішньоекономічного договору (контрак-
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ту) стосовно здійснення міжнародної передачі будь-якого товару,
якщо йому стало відомо, що товар буде використано в інших цілях або
іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в такому догово-
рі (контракті) чи пов’язаних з ним документах, на підставі яких отри-
мано дозвіл, висновок або міжнародний імпортний сертифікат”.

Введення такої законодавчої норми дозволяє запобігати можливо-
му несанкціонованому використанню товарів, що підлягають держав-
ному експортному контролю.

Додаткові вимоги до зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів), пов’язані із здійсненням перевірок використання товарів у заяв-
лених цілях, наведені у Положенні про порядок надання гарантій та
здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо
використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному
експортному контролю, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 27.05.99 № 920. Цим Положенням визначено,
що “укладення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають
здійснення іноземним партнером перевірок кінцевого використання
товарів у заявлених цілях, можливе лише на підставі позитивного
висновку Держекспортконтролю, за умови попереднього узгодження
цього питання суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності з міністер-
ством або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери
управління якого він належить”.
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Під час пошуку іноземних замовників суб’єкти господарювання
здійснюють маркетингові дослідження ринків збуту, а також прово-
дять відповідні переговори з іноземними суб’єктами господарської
або іншої діяльності, метою яких є:

– визначення намірів сторін щодо експорту або імпорту товарів (у
тому числі послуг і технологій);

– визначення видів товарів, їх цінових, технічних та якісних показ-
ників, а також можливості та умов здійснення їх експорту або імпор-
ту за визначеними умовами;

Розділ ІІІ.

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З 

МІЖНАРОДНИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ТОВАРІВ 

Частина Абзац

Стаття 18. Державний експортний контроль за 
проведенням переговорів, пов'язаних з 
укладанням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) 

ч. 1 – Суб'єкт господарювання може проводити з іно-
земним суб'єктом господарської або іншої діяльності
переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) щодо здійснення екс-
порту товарів, на поставки яких до відповідної іно-
земної держави встановлено, виходячи з міжнарод-
них зобов'язань України, часткове ембарго, тільки за
умови отримання ним позитивного висновку цент-
рального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного
контролю, про можливість їх проведення.

(частина перша статті 18 у редакції Закону України
від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 2 – Порядок державного експортного контролю за
проведенням переговорів, зазначених у частині пер-
шій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів
України. 



218

– укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо
експорту або імпорту товарів.

Статтею 6 Закону України від 16.04.91 № 959 “Про зовнішньоеко-
номічну діяльність” визначено, що “для підписання зовнішньоеконо-
мічного договору (контракту) суб’єкту зовнішньоекономічної діяль-
ності не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управ-
ління або вищестоящої організації, за винятком випадків, передбаче-
них законами України”. 

Саме статтею 18 Закону, що коментується, з метою впорядкування
і оптимізації процедур експортного контролю, а також здійснення екс-
портного контролю тільки тією мірою, що необхідна для досягнення
його цілей, введено державний експортний контроль за проведенням
переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних догово-
рів (контрактів), тобто введено дозвільний порядок укладання зазна-
чених договорів (контрактів). 

Так, частиною першою статті 18 Закону визначено, що “суб’єкт гос-
подарювання може проводити з іноземним суб’єктом господарської
або іншої діяльності переговори, пов’язані з укладенням зовнішньое-
кономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту това-
рів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено,
виходячи з міжнародних зобов’язань України, часткове ембарго, тіль-
ки за умови отримання ним позитивного висновку центрального орга-
ну виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері держав-
ного експортного контролю, про можливість їх проведення”.

Відповідно до цієї частини статті 18 Закону законодавець визна-
чив, що суб’єкт господарювання може проводити переговори, за під-
сумками яких планується укласти зовнішньоекономічні договори
(контракти) щодо здійснення експорту товарів, тільки за умови отри-
мання ним позитивного висновку Держекспортконтролю про можли-
вість їх проведення. При цьому, необхідність отримання висновку на
право проведення з іноземним суб’єктом переговорів стосується лише
випадку, коли на поставки таких товарів до відповідної іноземної дер-
жави встановлено, виходячи з міжнародних зобов’язань України, час-
ткове ембарго. Якщо таке ембарго відсутнє, переговори можуть про-
водитися без відповідного висновку Держекспортконтролю. 

Законодавець в абзаці восьмому статті 1 Закону визначив термін
“ембарго (повне або часткове)” “як заборона чи обмеження експорту
товарів до держав, визначених міжнародними організаціями, членом
яких є Україна, або до держав, щодо яких проводиться відповідна
національна політика”. 

Повне ембарго стосується введення режиму абсолютної заборони
на експорт товарів до відповідної іноземної держави, і суб’єкт госпо-
дарювання у цьому випадку взагалі не має права проводити перегово-
ри щодо поставки товарів до цієї іноземної держави. Тобто, у цьому
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випадку Держекспортконтроль не має права видавати суб’єкту госпо-
дарювання відповідний позитивний висновок. 

Часткове ембарго стосується запровадження певних обмежень
щодо експорту товарів або запровадження винятків з встановленого
ембарго, наприклад, коли заборона не стосується постачання товарів
до уряду відповідної держави або постачання товарів можливе за
умови попереднього інформування відповідного комітету Ради
Безпеки ООН, який здійснює контроль за виконанням державами
встановленого ембарго.

При здійснені зовнішньоекономічної діяльності суб’єкту господа-
рювання необхідно також враховувати норму статті 10 Закону, згідно
з якою він повинен звернутися до Держекспортконтролю за отриман-
ням дозвільних документів, якщо суб’єкту повідомлено
Держекспортконтролем, або йому стало відомо іншим шляхом про
можливість повного чи часткового використання будь-яких товарів
(незалежно від того, зазначені вони у списках товарів військового
призначення або подвійного використання чи ні), що передбачаються
для експорту до інших держав для військового кінцевого використан-
ня у державах, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки ООН, інших
міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним
законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачан-
ня товарів військового призначення. У цьому випадку суб’єкт госпо-
дарювання повинен звернутися до Держекспортконтролю для отри-
мання висновку на право проведення переговорів щодо експорту
таких товарів (незалежно від того, зазначені вони у списках товарів
військового призначення або подвійного використання чи ні).

Враховуючи те, що “послуги” (див. Коментар до статті 1 Закону)
також є товаром, цілком зрозуміло, що визначений у статті 18 Закону
контроль за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів), поширюється також і на
випадки проведення переговорів, за підсумками яких укладаються
договори (контракти) про експорт відповідних послуг з ремонту,
випробувань тощо. Такий контроль розповсюджується також і на
будь-які інші випадки експорту послуг, наприклад навчання іноземців
незалежно від території, на якій таке навчання проводиться.

Частиною другою статті 18 Закону законодавець надав Кабінету
Міністрів України право встановлювати “порядок державного експор-
тного контролю за проведенням переговорів, зазначених у частині
першій цієї статті”.

Такий порядок за проведенням переговорів визначений Кабінетом
Міністрів України у Порядку державного експортного контролю за
проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів,
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затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня
2012 року № 500.

Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного експор-
тного контролю за проведенням суб’єктами господарювання, які заре-
єстровані Держекспортконтролем як суб’єкти здійснення міжнарод-
них передач товарів, з іноземними суб’єктами господарської або іншої
діяльності переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономіч-
них договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів вій-
ськового призначення, подвійного використання та інших товарів, які
не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортно-
му контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовуєть-
ся процедура державного експортного контролю (див. Коментар до
статті 10 Закону), до іноземних держав, щодо яких виходячи з міжна-
родних зобов’язань України встановлено ембарго на експорт товарів.

У пункті 3 цього Порядку Кабінет Міністрів України визначив, які
іноземні держави відносяться до “іноземних держав, щодо яких вихо-
дячи з міжнародних зобов’язань України встановлено ембарго на екс-
порт товарів”.

До таких держав відносяться держави, щодо яких:
1) Кабінетом Міністрів України на виконання Указу Президента

України від 15 липня 1999 р. № 861 “Про порядок встановлення (ска-
сування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних
зобов’язань України” прийняті відповідні постанови про встановлен-
ня обмежень на експорт товарів військового призначення, подвійного
використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що
підлягають державному експортному контролю та щодо яких відпо-
відно до законодавства застосовується процедура державного експор-
тного контролю;

2) Держекспортконтролем, іншими центральними органами вико-
навчої влади, які виконують завдання з міжнародного військово-техніч-
ного співробітництва та експортного контролю, на виконання статті 2
Указу Президента України від 24 грудня 2002 р. № 1207 “Про додаткові
заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-
технічного співробітництва” відповідно до законодавства вживаються
заходи для виконання положень резолюцій Ради Безпеки ООН до при-
йняття відповідних постанов Кабінету Міністрів України.

Положенням статті 2 цього Указу Президента України, передбаче-
но, що Держекспортконтроль, інші центральні органи виконавчої
влади, які виконують завдання з міжнародного військово-технічного
співробітництва та експортного контролю, до прийняття зазначених
вище постанов Кабінету Міністрів України можуть застосовувати або
припиняти дію санкцій, введених резолюціями Ради Безпеки ООН.

При цьому, суб’єктам господарювання важко орієнтуватися у по -
стійних змінах у нормативно-правових актах Кабінету Міністрів Ук -
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раїни, що стосуються імплементації резолюцій Ради Безпеки ООН, і
суб’єкти інколи взагалі не мають інформації про зазначені вище захо-
ди, що здійснюються Держекспортконтролем та іншими центральни-
ми органами виконавчої влади, які виконують завдання з міжнарод-
ного військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
У зв’язку з цим Кабінетом Міністрів України у пункті 4 Порядку
визначено, що “з метою інформування суб’єктів господарювання про
іноземні держави, щодо яких встановлено ембарго на експорт товарів,
Держекспортконтроль розміщує на своєму офіційному веб-сайті
перелік таких держав…”. Зазначене положення значно спрощує орієн-
тування суб’єктів господарювання у питанні, чи потрібно їм звертати-
ся до Держекспортконтролю за отриманням висновку на право прове-
дення переговорів.

Відповідно до зазначеного Порядку, процедура здійснення держав-
ного експортного контролю за проведенням переговорів передбачає:

1) подання суб’єктом господарювання письмової заяви про отри-
мання висновку на право проведення з іноземним суб’єктом перего-
ворів;

2) проведення Держекспортконтролем експертизи в галузі держав-
ного експортного контролю відповідно до Положення про порядок
проведення експертизи в галузі державного експортного контролю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня
1997 р. № 767;

3) оформлення Держекспортконтролем та видача суб’єктові госпо-
дарювання висновку на право проведення з іноземним суб’єктом
переговорів;

4) укладення суб’єктом господарювання з іноземним суб’єктом
зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо здійснення екс-
порту товарів;

5) подання суб’єктом господарювання до Держекспортконтролю
письмового звіту про підсумки проведення переговорів;

6) притягнення до відповідальності суб’єкта господарювання за
порушення встановленого порядку проведення переговорів.

Слід відмітити, що суб’єкту господарювання необхідно звертатися до
Держекспортконтролю з письмовою заявою про отримання висновку на
право проведення з іноземним суб’єктом переговорів вже на стадії під-
писання зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо здійснення
експорту товарів, тобто переговорів, за результатами яких передбачаєть-
ся підписання зовнішньоекономічного договору (контракту).

Здійснення маркетингових досліджень ринків збуту та проведення
передконтрактної роботи здійснюється без отримання суб’єктами гос-
подарювання висновків на право проведення переговорів.

При цьому, під час здійснення маркетингових досліджень ринків
збуту та проведення передконтрактної роботи суб’єктам господарю-
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вання слід враховувати положення пункту 9 Порядку здійснення дер-
жавного контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 20 лис -
то пада 2003 року № 1807, та пункту 7 Порядку здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використан-
ня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 28 січня 2004 року
№ 86, що стосуються питання заборони експорту товарів.

Відповідно до положень зазначених пунктів Порядків:
“Не допускається експорт окремих товарів до держав, стосовно

яких Радою Безпеки ООН встановлено ембарго на їх експорт, а також
у разі, коли за результатами експертизи в галузі державного експор-
тного контролю є підстави вважати, що вони призначені для: 

– створення зброї масового знищення чи засобів її доставки;
– використання у терористичних або інших протиправних цілях;
– використання в діяльності, пов’язаній із створенням ядерних

вибухових пристроїв, або в діяльності, пов’язаній з ядерним паливним
циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ; 

– використання в діяльності, пов’язаній з придбанням, створенням, на -
копиченням або застосуванням хімічної зброї як засобу ведення війни; 

– використання в діяльності, пов’язаній з придбанням, створен-
ням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (пато-
генів) і токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї
чи її складових частин”. 

Враховуючи заборону на експорт товарів у зазначених вище
випадках, а також те, що відповідно до частини другої статті 17 Закону
“суб’єкту господарювання України забороняється укладати зовніш-
ньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних 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 іно-
земним суб’єктом господарської діяльності з метою створення зброї
масового знищення чи засобів її доставки”, проведення переговорів,
пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів) щодо експорту товарів, у зазначених випадках не допускається.

Суб’єкту господарювання також необхідно враховувати положен-
ня пунктів 8 – 10 Порядку здійснення державного контролю за між-
народними передачами товарів подвійного використання, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів від 28 січня 2004 року № 86, що
стосуються питання обмеження експорту товарів:

“8. Експорт … товарів, що можуть бути використані у створенні
хімічної зброї, зазначених у розділах 1 і 2 частини першої додатка 4,
допускається тільки до … держав – учасниць Конвенції про заборону
розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та
про її знищення. 
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Експорт … товарів, що можуть бути використані у створенні хіміч-
ної зброї, зазначених у розділі 1 частини першої додатка 4, допуска-
ється тільки до … держав – учасниць зазначеної Конвенції у разі, коли
вони використовуються у дослідницьких, медичних, фармацевтич-
них, а також захисних цілях, які безпосередньо пов’язані із захистом
від токсичних хімікатів та хімічної зброї. 

Експорт … товарів, що можуть бути використані у створенні хіміч-
ної зброї, зазначених у розділі 2 частини першої додатка 4, допуска-
ється до … держав, які не є учасницями зазначеної Конвенції, якщо
йдеться про товари, що: 

1) містять у своєму складі 1 відсоток або менше хімікатів, зазначе-
них у розділі 2 A; 

2) містять у своєму складі 10 відсотків або менше хімікатів, зазна-
чених у розділі 2 B; 

3) визначені як продукція, розфасована для роздрібної торгівлі або
для індивідуального використання. 

9. Експорт … товарів, зазначених у частині першій списку товарів,
що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологіч-
ної) та токсинної зброї, допускається тільки у разі, коли вони призна-
чені для профілактичних, захисних та інших мирних цілей і не
пов’язані з придбанням, створенням, накопиченням або застосуван-
ням збудників захворювань (патогенів) та токсинів як бактеріологіч-
ної (біологічної) та токсинної зброї або складових частин такої зброї. 

10. Експорт спеціально спроектованого обладнання, призначеного
для виробництва товарів, зазначених у списку товарів, що можуть бути
використані у створенні ракетної зброї (категорія I), як правило, не
допускається, за винятком випадків, передбачених керівними принци-
пами міжнародного режиму контролю за ракетними технологіями”. 

Відповідно до пункту 14 зазначеного вище Порядку державного екс-
портного контролю за проведення переговорів, пов’язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експор-
ту товарів, “суб’єкт господарювання, який отримав висновок, подає до
Держекспортконтролю письмовий звіт про підсумки проведення пере-
говорів за формою та в строки, встановлені Мін еко ном розвитку”.

Конкретні строки подання звіту Держекспортконтроль зазначає у
відповідному висновку, який отримував суб’єкт господарювання.

Як правило, такий звіт подається до Держекспортконтролю разом
із письмовою заявою про отримання відповідного дозволу на експорт
товарів.

Особливі умови надання звітів встановлені Кабінетом Міністрів
України для суб’єктів господарювання, яким надані повноваження,
передбачені статтею 13 Закону. Так, у пункті 19 Положення про поря-
док надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень
на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призна-
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чення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таєм-
ницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
08 червня 1998 р. № 838 (із змінами і доповненнями), визначено, що
суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, яким у встановленому
порядку надані повноваження, зобов’язані “подавати СБУ та Службі
зовнішньої розвідки не пізніше ніж у 15 денний термін звіти про під-
сумки переговорів з іноземними партнерами з питань військово-тех-
нічного співробітництва незалежно від того, чи завершилися такі
переговори укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів), чи ні, а також інформувати СБУ та Службу зовнішньої розвідки
про будь-які інші контакти з іноземними юридичними або фізичними
особами з питань передач товарів військового призначення”.

Частина Абзац
Стаття 19. Державний експортний контроль за 

кінцевим використанням товарів

ч. 1 – Суб’єкт здійснення міжнародних передач това-
рів зобов’язаний надати центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфе рі  державного експортного контролю повну
та до стовірну інформацію про відоме йому кінцеве
викори стання товарів, міжнародну передачу яких
планується здійснити, а також оригінали докумен-
тів про га рантії, які підтверджують використання
товарів ви ключно в заявлених ним або іншим спо-
живачем цілях.

ч. 2 – Суб'єкт здійснення  міжнародних   передач   то -
ва рів   повинен вживати  заходів  для  проведення
перевірки доставки та кінцевого використання
товарів  у  разі  їх  експорту  і  надавати  про  це 
ін  фор мацію центральному органу  виконавчої
вла ди, що реалізовує державну політику у сфері 
державного   експортного   контролю,   а   також

сприя ти упов новаженим  на  це  державним орга-
нам України в проведенні ними таких перевірок.

ч. 3 – Центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зовує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, та уповноважені на це інші дер-
жавні органи України мають право проводити в
порядку, передбаченому частинами четвертою –
шостою цієї статті, перевірку доставки чи кінцевого
використання товарів на будь-якому етапі їх між-
народної передачі та після фактичної доставки
товарів кінцевому споживачеві.
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ч. 4 – Державний експортний контроль за виконанням
кінцевими споживачами в Україні зобов'язань щодо
використання у заявлених цілях імпортованих това-
рів здійснюється на підставі результатів аналізу зві-
тів суб'єктів підприємницької діяльності – кінцевих
споживачів про фактичне застосування товарів, а
також шляхом проведення планових вибіркових
перевірок фактичного використання товарів за
призначенням їх кінцевими споживачами. Такі
перевірки можуть проводитися уповноваженими
посадовими особами центрального органу вико-
навчої влади, що реалізовує державну політику у
сфері державного експортного контролю, або
утвореними ним з цією метою міжвідомчими конт-
рольними комісіями.

ч. 5 – Перевірка за участю представників іноземних
експортерів та/або компетентних державних орга-
нів держави-експортера фактичного використання
кінцевими споживачами в Україні товарів, які були
імпортовані з наданням державних гарантій щодо
їх використання у заявлених цілях, може проводи-
тися тільки у випадках, передбачених зовнішньое-
кономічними договорами (контрактами), або коли
це обумовлено міжнародними  договорами, учас-
никами яких є держава експортера та Україна.

ч. 6 – Перевірка державними органами України вико-
ристання іноземними кінцевими споживачами
товарів, імпортованих з України з наданням пись-
мових державних гарантій уповноваженими на це
державними органами іноземної держави щодо їх
використання у заявлених цілях, може проводити-
ся в разі, коли це передбачено зовнішньоеконо-
мічними договорами (контрактами), згідно з
якими товари імпортовано з України, або якщо це
обумовлено міжнародними договорами, учасника-
ми яких є відповідна держава та Україна.

ч. 7 – Порядок надання гарантій та здійснення дер-
жавного контролю за виконанням зобов'язань
щодо використання у заявлених цілях товарів, які
підлягають державному експортному контролю, у
тому числі видачі міжнародних імпортних серти-
фікатів і сертифікатів підтвердження доставки,
установлюється Кабінетом Міністрів України.



226

Визначений у назві статті 19 Закону, що коментується, “державний
експортний контроль за кінцевим використанням товарів” є однією з
найважливіших функцій державних органів експортного контролю,
завдяки якій такі органи отримують інформацію як про наміри вико-
ристання товарів кінцевим споживачем, так і про заявлену ціль їх
використання.

Наявність такої інформації дозволяє Держекспортконтролю та
іншим органам виконавчої влади, які здійснюють заходи в галузі дер-
жавного експортного контролю, здійснювати такі важливі завдання
експертизи в галузі державного експортного контролю (див. статтю
11 цього Закону), як:

– оцінка стану забезпечення захисту інтересів національної безпе-
ки, дотримання міжнародних зобов’язань України, пов’язаних з
нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобів її доставки та
обмеженням передач звичайних озброєнь, а також заходів щодо недо-
пущення використання зазначених товарів у терористичних та інших
протиправних цілях;

– оцінка значення експорту товарів з точки зору можливості ство-
рення в державі, яка є кінцевим споживачем цих товарів, зброї масо-
вого знищення або засобів її доставки, звичайних видів озброєння та
військової техніки або придбання будь-яких товарів, що можуть бути
використані у створенні зброї масового знищення чи засобів її достав-
ки”, за підсумками яких визначати можливість видачі суб’єктам здійс-
нення міжнародних передач товарів дозволів на право експорту та
імпорту товарів.

Саме виходячи із цих завдань, у частині першій статті 19 Закону, що
коментується, законодавцем визначено, що “суб’єкт здійснення міжна-
родних передач товарів зобов’язаний надати спеціально уповноважено-
му органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю
повну та достовірну інформацію про відоме йому кінцеве використання
товарів, міжнародну передачу яких планується здійснити, а також ори-
гінали документів про гарантії, які підтверджують використання товарів
виключно в заявлених ним або іншим споживачем цілях”.

Відповідно до Положення про надання гарантій та здійснення дер-
жавного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у
заявлених цілях товарів, які підлягають експортному контролю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.99 
№ 920 “заявлена ціль” – це “напрям використання товару згідно з його
призначенням, про який офіційно повідомлено іноземного чи україн-
ського експортера відповідно суб’єктом зовнішньоекономічної діяль-
ності України або іноземним суб’єктом господарської діяльності”.

Інформація про кінцеве використання товарів міститься у зовніш-
ньоекономічному договорі (контракті) та пов’язаних з ним докумен-
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тах, а також у документах про гарантії, надання оригіналів яких перед-
бачено частиною 1 статті 19 Закону, що коментується.

Подання зазначених вище документів передбачено Порядком здійс-
нення державного контролю за міжнародними передачами товарів вій-
ськового призначення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 20.11.03 № 1807 та Порядком здійснення державного кон-
тролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.04 
№ 86, та здійснюється відповідно до Інструкції про порядок заповнен-
ня заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гаран-
тії та інших документів, що надаються Держекспорт контролем, затвер-
дженої наказом Держекспортконтролю від 09.01.04 № 5, зареєстрова-
ним в Міністерстві юстиції України 21.01.04 за № 90/8689.

Наведений у частині 1 статті 19 Закону, що коментується, термін
“документи про гарантії” використовується у значенні, наведеному у
статті 1 Закону, що коментується. Під цими документами розуміється
“документ, який містить письмове зобов’язання (підтвердження) упов-
новаженого на це державного органу України або іноземної держави
щодо використання в заявлених цілях товарів і видається у формі між-
народного імпортного сертифіката, сертифіката підтвердження достав-
ки чи іншого документа, що містить таке зобов’язання (підтвердження),
а також документ, який містить письмове зо бо в’язання кінцевого спо-
живача, що видається у формі сертифіката кінцевого споживача”.

Відповідно до вимог зазначених вище Порядків:
“Разом із заявою про надання дозволу чи висновку на право екс-

порту товарів суб’єкт подає оригінали документів про зобов’язання та
гарантії іноземного суб’єкта – кінцевого споживача стосовно імпорто-
ваних товарів.

Зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта — кінцевого спожива-
ча стосовно імпортованих товарів повинні бути надані у вигляді сер-
тифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката або іншого
документа, в якому містяться:

– відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, наймену -
вання та кількість товарів, кінцеве призначення та місце використання;

– зобов’язання іноземного суб’єкта — кінцевого споживача 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”;

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 заявлених цілях, які

не стосуються створення ракетних засобів доставки зброї масового
знищення;
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– не копіювати, не модифікувати чи не реекспортувати отримані
товари, а також не передавати їх будь-кому, крім кінцевого споживача,
або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого спожи-
вача, не пов’язаних з їх наступним копіюванням, модифікуванням,
реекспортом чи передаванням;

б) товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї:
– використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які

не стосуються будь-яким чином діяльності, пов’язаної із створенням
ядерних вибухових пристроїв, або діяльності, пов’язаної з ядерним
паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;

– не копіювати, не модифікувати чи не реекспортувати отримані
товари, а також не передавати їх будь-кому, крім кінцевого споживача,
або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого спожи-
вача, не пов’язаних з їх наступним копіюванням, модифікуванням,
реекспортом чи передаванням;

в) товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї:
– використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які

не стосуються створення хімічної зброї або будь-якої іншої діяльнос-
ті, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення;

– не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому,
крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних
потреб кінцевого споживача, не пов’язаних з їх наступним реекспор-
том чи передаванням.

У документі, який містить зобов’язання та гарантії іноземного
суб’єкта, повинні бути зазначені хімічна назва, структурна формула
та реєстраційний номер товару за міжнародним довідником
“Chemical abstracts service”, якщо він йому присвоєний (у разі екс-
порту хімікатів);

г) товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологіч-
ної (біологічної) та токсинної зброї:

– використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які
не стосуються створення бактеріологічної (біологічної) та токсинної
зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про
заборону розробки, виробництва і накопичення запасів бактеріологіч-
ної (біологічної) та токсинної зброї та про її знищення;

– не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому,
крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних
потреб кінцевого споживача, не пов’язаних з їх наступним реекспор-
том чи передаванням.

У документі, який містить зобов’язання та гарантії іноземного
суб’єкта, повинна бути зазначена назва штаму збудника захворюван-
ня (патогену) чи токсину з посиланням на відповідний паспорт (у разі
експорту збудників захворювань (патогенів) чи токсинів).
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У разі, коли іноземний суб’єкт — кінцевий споживач має намір у
подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому
кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинно бути визна-
чено його зобов’язання про здійснення таких операцій лише за наяв-
ності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.

Якщо експорт товарів, визначених як “чутливі” або “дуже чутливі”
у списку товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних
видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, або коли експорт
товарів, визначених в інших додатках, здійснюється до держав, які не
є членами відповідного міжнародного режиму експортного контролю,
до зазначених у цьому пункті документів додаються імпортний серти-
фікат або інший документ, оформлений або підтверджений уповнова-
женим державним органом держави призначення товарів, і містить
підтвердження або гарантії цього державного органу щодо імпорту
зазначеного товару до цієї держави”.

У деяких державах імпортний сертифікат і сертифікат кінцевого
споживача замінює об’єднаний державний документ з гарантіями, а
саме – сертифікат кінцевого споживача та кінцевого використання, в
якому гарантії щодо кінцевого використання, крім кінцевого спожи-
вача товарів, підтверджені уповноваженим державним органом дер-
жави кінцевого споживача.

Аналогічні зобов’язання та гарантії надаються українським суб’єк-
том зовнішньоекономічної діяльності, у разі здійснення імпорту това-
рів, в міжнародному імпортному сертифікаті, інших документах, зок-
рема у додатках до міжнародного імпортного сертифіката (за вимогою
держави експортера), сертифікаті кінцевого споживача.

Форма міжнародних імпортних сертифікатів, сертифікатів кінце-
вого споживача та обсяги гарантій чи зобов’язань визначаються зако-
нодавством кожної держави. Але не зважаючи на певні розбіжності,
міжнародні імпортні сертифікати об’єднують гарантії, надані уповно-
важеним державним органом, про те, що товар, назва і обсяги поста-
вок якого визначені в сертифікаті, буде імпортований в державу (яка
надає міжнародний імпортний сертифікат), а у разі, якщо він не буде
імпортований, він не буде направлений в інше місце без дозволу упов-
новаженого державного органу держави імпортера. 

Сертифікати кінцевого споживача містять інформацію кінцевого
споживача, що товар, назва якого зазначена у сертифікаті, буде вико-
ристовуватися на конкретному місці з конкретною метою, про що вка-
зується, а також гарантії, що товар не буде використаний в інших, ніж
зазначені, цілях, не буде переданий будь-кому або реекспортований
без дозволу уповноваженого державного органу держави імпортера.

Частиною другою статті 19 Закону, що коментується, законодав-
цем визначено, що “суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів
повинен вживати заходів для проведення перевірки доставки та кін-
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цевого використання товарів у разі їх експорту і надавати про це
інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного контролю, а також
сприяти уповноваженим на це державним органам України в прове-
денні ними таких перевірок”.

Слід особливо підкреслити, що саме суб’єкт здійснення міжнарод-
них передач товарів повинен вживати заходів щодо перевірки достав-
ки та кінцевого використання товарів у разі їх експорту. Саме цією
нормою законодавець визначив зазначеного суб’єкта відповідальним
за такі перевірки. Виходячи з викладеного, перш ніж укласти відпо-
відний зовнішньоекономічний договір (контракт) про експорт това-
рів, зазначений суб’єкт повинен впевнитися у можливості проведення
таких перевірок та вжити заходів для отримання від іноземного
суб’єкта господарської діяльності, а також від повноважних держав-
них структур держави-кінцевого споживача достатнього обсягу
гарантій, які дозволять йому у майбутньому здійснити такі перевірки.

У зазначеній частині законодавцем не визначений термін здійс-
нення перевірок щодо кінцевого використання експортованих това-
рів, тому суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів повинен
здійснювати такі перевірки протягом усього періоду експлуатації
(використання) товарів їх іноземним кінцевим споживачем.

Інформацію щодо підсумків перевірки доставки чи кінцевого
використання товарів суб’єкт здійснення міжнародних передач това-
рів повинен надавати до Держекспортконтролю.

Враховуючи, що Україна є як експортером, так і імпортером това-
рів військового призначення та товарів подвійного використання,
державний контроль за виконанням гарантій та зобов’язань щодо
використання у заявлених цілях цих товарів здійснюється в двох
напрямах:

– у разі імпорту – факт здійснення імпорту та кінцеве використан-
ня в заявлених цілях імпортованих українським суб’єктом зовніш-
ньоекономічної діяльності товарів в Україні;

– у разі експорту – контролю підлягає факт здійснення імпорту та кін-
цеве використання в заявлених цілях імпортованих іноземним суб’єктом
господарської діяльності товарів у державі кінцевого споживача.

Частиною третьою статті 19 Закону, що коментується, встановле-
но, що “центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю та уповноважені
на це інші державні органи України мають право проводити в поряд-
ку, передбаченому частинами четвертою - шостою цієї статті, перевір-
ку доставки чи кінцевого використання товарів на будь-якому етапі їх
міжнародної передачі та після фактичної доставки товарів кінцевому
споживачеві”.
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Цією частиною законодавець надав Держекспортконтролю право
проводити перевірку доставки чи кінцевого використання товарів на
будь-якому етапі їх міжнародної передачі та після фактичної достав-
ки товарів кінцевому споживачеві. Під “будь-яким етапом міжнарод-
ної передачі” розуміється будь-який період такої передачі, починаючи
від фактичного відвантаження товарів до їх отримання кінцевим спо-
живачем, незалежно від засобів доставки та суб’єктів, які здійснюють
таку доставку.

Виходячи з повноважень, наданих законодавцем Кабінету
Міністрів України, на підставі частини сьомої статті 19 Закону, що
коментується, Кабінетом Міністрів України відповідною постановою
від 27.05.99 № 920 (із наступними змінами і доповненнями) затвер-
джено Положення про порядок надання гарантій та здійснення дер-
жавного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у
заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному
контролю.

Саме у зазначеному Положенні визначено порядок перевірок до -
ставки та кінцевого використання товарів, які були експортовані з
України. Відповідно до цього Положення:

“Контроль за доставкою товарів до кінцевого споживача здійсню-
ється експортером шляхом отримання від іноземного суб’єкта госпо-
дарської діяльності та надання Держекспортконтролю сертифіката
підтвердження доставки або іншого документа, оформленого або під-
твердженого уповноваженим на це органом країни призначення, який
містить відповідні підтвердження про доставку товарів на територію
країни призначення та їх одержання кінцевим споживачем (далі -
документ про підтвердження доставки). 

В окремих випадках залежно від категорії товарів, країни призна-
чення, кінцевого споживача тощо за рішенням Держекспортконтролю
контроль за доставкою товарів до кінцевого споживача може здійсню-
ватись шляхом супроводження товарів представником (представни-
ками) експортера під час їх транспортування.

Про рішення щодо необхідності здійснення контролю за достав-
кою товарів шляхом супроводження під час їх транспортування
Держекспортконтроль повідомляє суб’єкта зовнішньоекономічної
діяльності під час прийняття рішення про надання висновку щодо
можливості проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів, або
про надання дозволу на експорт товарів”.

Тобто здійснення контролю за доставкою товарів до кінцевого спо-
живача є обов’язком експортера.

Враховуючи особливості різних категорій товарів, а саме товарів
військового призначення чи товарів подвійного використання, вста-
новлено:
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“Експортер зобов’язаний подати Держекспортконтролю докумен-
ти про підтвердження доставки товарів військового призначення.
Гарантії експортера щодо надання документів про підтвердження
доставки товарів військового призначення та терміни надання цих
документів повинні бути викладені у листі-зверненні, який експортер
подає Держекспортконтролю разом із заявою про надання відповід-
ного дозволу на право експорту товарів. 

В окремих випадках за рішенням Держекспортконтролю такі
гарантії надаються експортером стосовно доставки товарів подвійно-
го використання. Необхідність надання таких гарантій визначається
Держекспортконтролем під час прийняття рішення про надання
висновку щодо можливості проведення переговорів, пов’язаних з
укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про екс-
порт товарів подвійного використання, або про надання відповідного
дозволу на експорт таких товарів”.

Виходячи з того, що здійснення контролю доставки товарів до кін-
цевого споживача потребує фахових знань, Кабінетом Міністрів
України установлено:

“У разі потреби на письмове прохання експортера до супроводжен-
ня товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого спожи-
вача можуть залучатися представники СБУ, Держекспорт контролю,
Держмитслужби та інших центральних органів виконавчої влади.

Повноваження представників центральних органів виконавчої
влади, які залучаються до супроводження товарів та здійснення кон-
тролю за їх доставкою до кінцевого споживача, визначаються керів-
никами цих органів або їх заступниками та підтверджуються відпо-
відними документами.

Відшкодування витрат, пов’язаних із залученням до супроводжен-
ня товарів та здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого спо-
живача представників центральних органів виконавчої влади, а також
оформлення необхідних віз та проїзних документів здійснюється екс-
портером у встановленому порядку.

До здійснення контролю за доставкою товарів до кінцевого спо-
живача та/або перевірки їх використання у заявлених цілях можуть
залучатися представники закордонних дипломатичних установ
України у державах – одержувачах товарів (за згодою керівників
цих установ).

Для забезпечення участі представників дипломатичних установ у
здійсненні контролю за доставкою товарів до кінцевого споживача
та/або перевірки їх використання у заявлених цілях експортер пови-
нен завчасно звернутись через Держекспортконтроль до МЗС з про-
ханням про залучення відповідних представників до участі у здійс-
ненні контролю чи проведенні перевірок”. 

З метою здійснення належного контролю за доставкою товарів
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Кабінетом Міністрів установлено, що “експортер повинен у 45-денний
термін після здійснення експорту товарів подати до Держекспорт -
контролю документ про підтвердження доставки товарів”.

При цьому необхідно зважати на положення статті 1 Закону
України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, відповідно до якої
“момент здійснення експорту (імпорту) - момент перетину товаром
митного кордону України або переходу права власності на зазначений
товар, що експортується чи імпортується, від продавця до покупця; “

Виходячи з положень частини третьої статті 19 Закону, що комен-
тується, частинами четвертою-шостою цієї ж статті встановлені базо-
ві положення щодо проведення перевірок доставки чи кінцевого вико-
ристання товарів, а саме:

частиною 4 статті 19 Закону, що коментується, встановлені базові
норми щодо державного експортного контролю за виконанням кінце-
вим споживачем України зобов’язань щодо використання у заявлених
цілях імпортованих товарів;

частиною 5 статті 19 Закону, що коментується, встановлено додат-
кову до частини 4 статті норму, пов’язану з участю іноземних експор-
терів та/або компетентних органів держави-експортера фактичного
використання товарів кінцевими споживачами в Україні;

частиною 6 статті 19 Закону, що коментується, встановлені базові
норми щодо порядку перевірок державними органами України вико-
ристання іноземними кінцевими споживачами товарів, що імпортова-
ні з України, споживачами інших держав.

З метою встановлення належного контролю за кінцевим викорис-
танням імпортованих в Україну товарів частиною четвертою статті 19
Закону, що коментується, передбачено:

“Державний експортний контроль за виконанням кінцевими спожи-
вачами в Україні зобов’язань щодо використання у заявлених цілях
імпортованих товарів здійснюється на підставі результатів аналізу зві-
тів суб’єктів підприємницької діяльності – кінцевих споживачів про
фактичне застосування товарів, а також шляхом проведення планових
вибіркових перевірок фактичного використання товарів за призначен-
ням їх кінцевими споживачами. Такі перевірки можуть проводитися
уповноваженими посадовими особами центрального органу виконавчої
влади, що реалізовує державну політику у сфері державного експор-
тного контролю, або утвореними ним з цією метою міжвідомчими кон-
трольними комісіями”.

Нормами цієї частини передбачено два види перевірок викорис-
тання споживачами в Україні імпортованих товарів, а саме:

– аналіз звітів суб’єктів підприємницької діяльності – кінцевих
споживачів про фактичне застосування (використання) товарів;

– проведення планових вибіркових перевірок фактичного вико-
ристання товарів їх кінцевими споживачами, уповноваженими поса-
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довими особами Держекспортконтролю або утвореними Держек -
спортконтролем з цією метою міжвідомчими контрольними комісіями.

Надання зазначених вище звітів про фактичне застосування
(використання) товарів передбачено статтею 22 Закону, що коменту-
ється, а порядок проведення планових вибіркових перевірок визначе-
но Кабінетом Міністрів України у Положенні про порядок надання
гарантій та здійснення державного контролю за виконанням
зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підля-
гають державному експортному контролю, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 27.05.99 № 920 (із наступними
змінами і доповненнями). Цей порядок, зокрема, передбачає:

– надання посадовим особам Держекспортконтролю та інших цен-
тральних органів виконавчої влади відповідних повноважень на
здійснення перевірок;

– формування у разі потреби контрольної комісії, до складу якої
можуть залучатися представники Держекспортконтролю, СБУ,
Держмитслужби та інших центральних органів виконавчої влади;

– визначення Держекспортконтролем термінів перевірок та
затвердження відповідних планів їх проведення;

– письмове інформування Держекспортконтролем керівника під-
приємства, установи, організації про терміни проведення перевірки та
склад контрольної комісії;

– проведення перевірки та складання за її підсумками відповідно-
го звіту щодо фактичного використання товарів.

У разі виявлення за підсумками аналізу звітів чи проведених пере-
вірок порушень встановленого порядку здійснення міжнародних
передач товарів зазначеним вище Положенням передбачено, що
імпортер або кінцевий споживач, які здійснили такі порушення, зано-
сяться Держекспортконтролем до списку порушників правил експор-
тного контролю. Крім того, він несе відповідальність, зокрема, перед-
бачену Законом, що коментується, та цивільно-правову відповідаль-
ність згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом).

Частиною п’ятою статті 19 Закону, що коментується, законодавцем
визначено додаткові умови, виконання яких є підставою для участі
іноземних експортерів та/або компетентних державних органів дер-
жави-експортера у передбачених частиною четвертою статті 19
Закону, що коментується, перевірках в Україні практичного викорис-
тання імпортованих в Україну товарів у заявлених цілях, а саме:

“Перевірка 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, може проводитися тільки у випадках, передбачених
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зовнішньоекономічними договорами (контрактами), або коли це обу-
мовлено міжнародними договорами, учасниками яких є держава екс-
портера та Україна”.

Слід особливо підкреслити, що участь іноземних представників у
проведенні перевірок використання у заявлених цілях товарів, від-
носно яких були надані відповідні державні гарантії, обмежена зако-
нодавцем лише такими випадками, як:

– визначення можливості здійснення зазначених перевірок у зов-
нішньоекономічних договорах (контрактах);

– визначення можливості здійснення перевірок у відповідному
міжнародному договорі, учасником якого є держава-експортер та
Україна.

Положенням про порядок надання гарантій та здійснення держав-
ного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заяв-
лених цілях товарів, які підлягають державному експортному контро-
лю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
27.05.99 № 920 (із наступними змінами і доповненнями) визначені
умови щодо зазначених вище зовнішньоекономічних договорів (кон-
трактів), а саме:

“Укладення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що передбачають
здійснення іноземним партнером перевірок кінцевого використання
товарів у заявлених цілях, можливе лише на підставі позитивного
висновку Держекспортконтролю, за умови попереднього узгодження
цього питання суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності з міністер-
ством або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери
управління якого він належить”.

Частиною шостою статті 19 Закону, що коментується, встановлені
базові норми щодо порядку перевірок державними органами України
використання товарів, імпортованих з України, а саме:

“Перевірка державними органами України використання інозем-
ними кінцевими споживачами товарів, імпортованих з України з
наданням письмових державних гарантій уповноваженими на це дер-
жавними органами іноземної держави щодо їх використання у заяв-
лених цілях, може проводитися в разі, коли це передбачено зовніш-
ньоекономічними договорами (контрактами), згідно з якими товари
імпортовано з України, або якщо це обумовлено міжнародними дого-
ворами, учасниками яких є відповідна держава та Україна”.

У цій частині законодавцем використані аналогічні з частиною 5
цієї ж статті умови щодо проведення перевірок, а саме перевірки з
боку державних органів України, обмежені лише випадками, коли
можливість здійснення перевірки “передбачено зовнішньоекономіч-
ними договорами (контрактами), згідно з якими товари імпортовано з
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України”, або випадками, коли проведення таких перевірок “обумовле-
но міжнародними договорами, учасниками яких є відповідна держава
та Україна”. Підставою для проведення таких перевірок є відповідні
письмові гарантії уповноважених на це державних органів держави іно-
земного імпортера, надані у зв’язку з імпортом товарів з України.

Порядок проведення зазначених вище перевірок визначено у
Положенні про порядок надання гарантій та здійснення державного
контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених
цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.99
№ 920 (із наступними змінами і доповненнями). Цей порядок, зокре-
ма передбачає:

– попередження Держекспортконтролем українського суб’єкта-
імпортера про вірогідність (можливість) проведення перевірок на
етапі оформлення відповідного дозволу на експорт або висновку щодо
можливості проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів) на експорт товарів;

– складання відповідних комісій для проведення перевірок;
– узгодження дипломатичними каналами через МЗС термінів

перевірок та інших питань, пов’язаних з перевірками;
– проведення перевірок за місцем встановлення (використання)

товарів та складання відповідного звіту щодо їх підсумків.
У разі, коли за підсумками перевірок виявлено порушення

зобов’язань, узятих на себе іноземними імпортерами або кінцевими
споживачами, МЗС за поданням Держекспортконтролю дипломатич-
ними каналами повідомляє компетентні державні органи держави
іноземного імпортера про виявлені порушення. Іноземний імпортер
та/або кінцевий споживач товару, що порушили прийняті на себе
зобов’язання, заносяться Держекспортконтролем до списку інозем-
них суб’єктів господарської діяльності, з якими забороняються або
обмежуються ділові стосунки щодо товарів, які підлягають державно-
му експортному контролю.

Слід підкреслити, що встановлені нормами частини шостої, так і
нормами всієї статті 19 Закону, що коментується, обмеження на про-
ведення перевірок кінцевого використання стосуються лише держав-
них органів України і не обмежують можливості проведення таких
перевірок з боку українського суб’єкта - експортера товарів. Більше
того, нормами статті 22 Закону, що коментується, законодавцем вста-
новлено обов’язок українського суб’єкта щодо надання до
Держекспортконтролю звітів про фактично здійснені експорт і імпорт
товарів та про їх використання у заявлених цілях. Саме з метою
надання зазначених звітів український суб’єкт - експортер товарів
повинен здійснювати заходи з перевірки використання експортова-
них ним товарів у заявлених іноземним кінцевим споживачем цілях.
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Частиною сьомою статті 19 Закону, що коментується, визначено: 
“Порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за

виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях това-
рів, які підлягають державному експортному контролю, у тому числі
видачі міжнародних імпортних сертифікатів і сертифікатів підтвер-
дження доставки, установлюється Кабінетом Міністрів України”. 

Тобто законодавець, визначивши у статті 19 базові норми держав-
ного експортного контролю за кінцевим використанням товарів,
надав цією статтею Кабінету Міністрів України право на встановлен-
ня відповідного порядку як стосовно надання документів про гарантії,
так і стосовно здійснення державного контролю за виконанням
зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підля-
гають державному експортному контролю.

Відповідно до зазначеної частини сьомої статті 19 Закону, що
коментується, Положенням про порядок надання гарантій та здійс-
нення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо вико-
ристання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному екс-
портному контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 27.05.99 № 920, визначені процедури, передбачені статтею
19 Закону, що коментується, обсяг та зміст гарантій щодо кінцевого
використання товарів. 

Частина Абзац

Стаття 20. Процедура державного експортного 
контролю при здійсненні міжнародних 
передач товарів у рамках міжнародних 
договорів України 

ч. 1 – Якщо міжнародна передача товарів (у тому
числі надання послуг з розробки або створення
тех нологій) виконується в рамках міждержавних
або міжурядових договорів України, які передба-
чають таку передачу, то центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, засто-
совує спрощену процедуру розгляду документів
про надання відповідного дозволу або висновку.

ч. 2 – Підставою для застосування такої процедури є
визначення в міждержавному або міжурядовому
договорі конкретних найменувань товарів, а
також їх експортерів та кінцевих споживачів. 
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Згідно з положеннями статті 20 Закону, що коментується, законо-
давець надав право центральному органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного експортного контролю
(яким є Держекспортконтроль України), застосовувати спрощену
процедуру розгляду документів стосовно надання відповідного дозво-
лу або висновку щодо здійснення конкретної міжнародної передачі
товарів у випадках, коли така передача здійснюється у рамках між-
державних або міжурядових договорів України, для чого частиною
першою статті 20 Закону передбачено:

“Якщо міжнародна передача товарів (у тому числі надання послуг
з розробки або створення технологій) виконується в рамках міждер-
жавних або міжурядових договорів України, які передбачають таку
передачу, то центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного контролю застосовує
спрощену процедуру розгляду документів про надання відповідного
дозволу або висновку”.

У цій частині, незважаючи на відповідне визначення терміна
“товар” у статті 1 Закону, що коментується, законодавець ще раз під-
креслив, що під поняттям “товар” у даному випадку він розуміє, у
тому числі, і “надання послуг з розробки або створення технологій”. 

Застосування спрощеної процедури розгляду документів передбаче-
но законодавцем у випадках, коли відповідна міжнародна передача това-
рів виконується “в рамках міждержавних або міжурядових договорів”.

У статті 3 Закону України від 29.06.2004 № 1906 “Про міжнародні
договори України” визначено три види міжнародних договорів
України за рівнем їх укладення, а саме:

“Міжнародні договори України укладаються: 
Президентом України або за його дорученням – від імені України; 
Кабінетом Міністрів України або за його дорученням – від імені

Уряду України; 
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої

влади, державними органами – від імені міністерств, інших централь-
них органів виконавчої влади, державних органів”.

Частиною першою статті 20 Закону передбачено спрощення відпо-
відних процедур експортного контролю лише “в рамках міждержав-

ч. 3 –
Рішення про надання дозволу або висновку на

здійснення міжнародної передачі приймається
центральним органом виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, у термін до 15 днів з дня отри-
мання відповідних документів від суб'єкта здій-
снення міжнародних передач. 
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них або міжурядових договорів України”, і не передбачено відносно
“відомчих” міжнародних договорів. Таким чином, спрощення можли-
во лише у рамках міжнародних договорів, укладених від імені України
як держави або від імені Уряду України. При цьому під “Урядом
України” розуміється Кабінет Міністрів України, який відповідно до
статті 113 Конституції України є “вищим органом у системі органів
виконавчої влади”.

Розглядаючи процедури застосування міжнародних договорів для
цілей експортного контролю, слід обов’язково підкреслити, що відпо-
відно до норм частини першої статті 9 Конституції України “чинні
міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, є частиною національного законодавства України”.
Таким чином, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України, передбачені інші, ніж визна-
чені Законом, що коментується, процедури державного експортного
контролю, то застосовуються процедури, які визначені міжнародним
договором.

Частиною другою статті 20 Закону визначено, що “підставою для
застосування такої процедури є визначення в міждержавному або
міжурядовому договорі конкретних найменувань товарів, а також їх
експортерів та кінцевих споживачів”.

Саме визначення в міждержавному або міжурядовому договорі
таких даних, як конкретні найменування товарів, експортери та кін-
цеві споживачі товарів, є необхідною умовою застосування спроще-
них процедур державного експортного контролю. Це цілком виправ-
дано, виходячи з процедур державного експортного контролю, тому
що визначення в міжнародному договорі:

– конкретних найменувань товарів означає, що стосовно цих това-
рів проведені процедури їх ідентифікації, встановлена відсутність
обмежень на їх передачі, виходячи як із національних інтересів Ук -
раїни, так і з її міжнародних зобов’язань, а також визначені інші чин-
ники, передбачені процедурами державного експортного контролю;

– експортерів та кінцевих споживачів товарів означає, що перш
ніж внести в цей договір зазначених суб’єктів, стосовно них здійснені
всі необхідні процедури, завдяки яким встановлена як легітимність
цих суб’єктів, так і дотримання ними встановлених процедур експор-
тного контролю.

Типовим прикладом застосування спрощеної процедури держав-
ного експортного контролю при здійсненні міжнародних передач
товарів у рамках міжнародних договорів України є механізм укладен-
ня зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та розгляд докумен-
тів щодо надання дозвільних документів на здійснення міжнародних
передач товарів у рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та
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Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну коо-
перацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості
від 25 червня 2001 року.

Відповідно до статті 2 цієї Угоди “взаємні поставки необхідних для
виробництва, ремонту й обслуговування озброєння і військової техні-
ки матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів і інших мате-
ріальних ресурсів між суб’єктами господарювання здійснюються від-
повідно до узгоджених переліків, що містять списки підприємств
постачальників і споживачів, номенклатуру й обсяги продукції, що
постачається.

Зазначені переліки підлягають щорічному узгодженню уповнова-
женими органами держав Сторін”.

На виконання цієї Угоди у постанові Кабінету Міністрів України
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” Уряд установив, що “митне офор-
млення матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів та
інших матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва, ремонту
та обслуговування озброєння і військової техніки в рамках Угоди,
зазначеної у пункті 1 цієї постанови, здійснюється згідно з переліками
таких товарів, які затверджуються щороку Міністерством економіч-
ного розвитку і торгівлі (у частині виконання державного оборонного
замовлення – Міністерством оборони) і Державною службою експор-
тного контролю, а митне оформлення експорту або імпорту товарів
військового призначення та експорту товарів подвійного використан-
ня – крім того на підставі дозволу Державної служби експортного
контролю”. 

Таким чином, щороку повинні затверджуватися переліки товарів,
їх експортери та імпортери (кінцеві споживачі).

Наявність в міжнародному договорі зазначених даних дає змогу:
– застосовувати, як правило, генеральні та відкриті дозволи чи

висновки на право експорту, імпорту, тимчасового ввезення чи виве-
зення товарів;

– не здійснювати ідентифікацію товарів та додаткові перевірки
документів про гарантії;

– не здійснювати перевірку доставки та кінцевого використання
товарів.

Таким чином, завдяки попередньому опрацюванню деяких проце-
дур державного експортного контролю на етапі укладання міжнарод-
ного договору та пов’язаних з ним документів, виключається необхід-
ність їх повторного проведення на етапах “розгляду документів про
надання відповідного дозволу або висновку”, що дає змогу скоротити
терміни прийняття рішень про надання зазначених документів.
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Виходячи з викладеного, частиною третьою статті 20 Закону, що
коментується, законодавець визначив, що:

“Рішення про надання дозволу або висновку на здійснення міжна-
родної передачі приймається центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного експортного кон-
тролю, у термін до 15 днів з дня отримання відповідних документів від
суб’єкта здійснення міжнародних передач”.

Слід підкреслити, що під терміном “отримання відповідних доку-
ментів від суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів” розумі-
ється отримання документів, про які йдеться у даному коментарі до
статті 16 Закону, а надання документів не в повному обсязі чи нена-
лежно оформлених є підставою для залишення без розгляду відповід-
ної заяви такого суб’єкта.

Митне оформлення та митний контроль товарів здійснюються в
порядку, передбаченому Митним кодексом України. 

На запит імпортера товарів митні органи України видають серти-
фікат підтвердження доставки, яким засвідчують факт надходжен-
ня в Україну товарів, визначених у зазначеному сертифікаті.

Частиною 1 статті 21 Закону, що коментується, законодавець
визначив, що:

“Митне оформлення та митний контроль товарів здійснюються в
порядку, передбаченому Митним кодексом України”. 

Митні процедури виконуються відповідно до законодавства, осно-
вою є Митний кодекс України (далі – Кодекс).

Частина Абзац Стаття 21. Митний контроль

ч. 1 – Митне оформлення та митний контроль товарів
здійснюються в порядку, передбаченому Митним
кодексом України. 

ч. 2 – На запит імпортера товарів органи доходів і
зборів видають сертифікат підтвердження достав-
ки, яким засвідчують факт надходження в
Україну товарів, визначених у зазначеному серти-
фікаті. 

(частина друга статті 21 із змінами, внесеними 
згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)
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Під “митним контролем” за законодавством України розуміється
наступне.

Відповідно положень о Митного кодексу України від 13.03.2012 
N 4495-VI (далі – Кодекс): 

митний контроль, це сукупнiсть заходiв, що здiйснюються з метою
забезпечення додержання норм цього Кодексу, законiв та iнших нор-
мативно-правових актiв з питань державної митної справи, мiжнарод-
них договорiв України, укладених у встановленому законом порядку.

Відповідно до статті 318 Кодексу митному контролю пiдлягають
усi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi перемi-
щуються через митний кордон України.

Митний контроль товарiв, транспортних засобiв у пунктах пропус-
ку через державний кордон України здiйснюється вiдповiдно до типо-
вих технологiчних схем митного контролю, що затверджуються Ка -
бiнетом Мiнiстрiв України.

Типова технологiчна схема пропуску через державний кордон осiб,
автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних
засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 451.

Разом з тим, статтею 320 Кодексу передбачена вибiрковiсть мит-
ного контролю.

Форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення додер-
жання законодавства з питань державної митної справи та мiжнарод-
них договорiв України при митному оформленнi, обираються митни-
цями (митними постами) на пiдставi результатiв застосування систе-
ми управлiння ризиками. Не допускаються визначення форм та обся-
гiв митного контролю iншими органами державної влади, а також
участь їх посадових осiб у здiйсненнi митного контролю.

Форми та обсяг контролю, достатнього для забезпечення додер-
жання законодавства України з питань державної митної справи та
мiжнародних договорiв України, укладених вiдповiдно до закону,
пiсля завершення митного оформлення, визначаються в порядку,
встановленому цим Кодексом. На вимогу власника товарiв, щодо
яких визначено форму та обсяг митного контролю, або уповноваженої
ним особи органи доходiв i зборiв зобов’язанi письмово повiдомити
про це протягом години, якщо iнший строк повiдомлення не визначе-
но цим Кодексом.

Якщо за результатами застосування системи управлiння ризиками
не визначено необхiдностi проведення митного огляду товарiв, транс-
портних засобiв комерцiйного призначення, митне оформлення та
випуск цих товарiв, транспортних засобiв за рiшенням митницi (мит-
ного посту) можуть бути здiйсненi без пред’явлення зазначених това-
рiв, транспортних засобiв митницi (митного посту) або з пред’явлен-
ням, але без проведення їх митного огляду. Центральний орган вико-
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навчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну подат-
кову i митну полiтику, здiйснює координацiю дiяльностi державних
органiв, що здiйснюють контроль за перемiщенням через митний кор-
дон окремих видiв товарiв.

Порядок проведення огляду та переогляду товарiв, транспортних
засобiв комерцiйного призначення затверджено наказом Мiнiстерства
фiнансiв України від 12.12.2012 № 1316.

Відповідно до статті 321 Кодексу товари, транспортнi засоби комер-
цiйного призначення перебувають пiд митним контролем з моменту
його початку i до закiнчення згiдно iз заявленим митним режимом.

У разi ввезення на митну територiю України товарiв, транспортних
засобiв комерцiйного призначення митний контроль розпочинається
з моменту перетинання ними митного кордону України. 

У разi вивезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного при-
значення за межi митної територiї України митний контроль розпочи-
нається з моменту пред’явлення товарiв, транспортних засобiв комер-
цiйного призначення для митного оформлення та їх декларування в
установленому цим Кодексом порядку. 

Граничний строк перебування товарiв, транспортних засобiв
комерцiйного призначення пiд митним контролем до моменту помi-
щення цих товарiв, транспортних засобiв у вiдповiдний митний
режим не може перевищувати 180 календарних днiв.

Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, якi перебу-
вають пiд митним контролем i за якими власник або уповноважена
ним особа не звернулися до закiнчення граничного строку, встановле-
ного цiєю статтею, набувають статусу таких, що зберiгаються на скла-
дi органу доходiв i зборiв.

Перебування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призна-
чення пiд митним контролем закiнчується:

1) у разi ввезення на митну територiю України – пiсля закiнчення
митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного
призначення, що перемiщуються через митний кордон України, за
винятком митних режимiв, якi передбачають перебування пiд митним
контролем протягом усього часу дiї митного режиму;

2) у разi вивезення за межi митної територiї України – пiсля здi-
йснення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комер-
цiйного призначення та перетинання ними митного кордону України,
за винятком митних режимiв, якi передбачають перебування пiд мит-
ним контролем протягом усього часу дiї митного режиму.

Митне оформлення відповідно до Кодексу – виконання митних
формальностей, необхiдних для випуску товарiв, транспортних засо-
бiв комерцiйного призначення.

Порядку роботи складу митного органу затверджено наказом
Мiнiстерства фiнансiв України від 30.05.2012 № 627.
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Відповідно до статті 247 Кодексу митне оформлення здiйснюється
в мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв органiв доходiв i збо-
рiв протягом робочого часу, встановленого для цих органiв.

Вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до
закону, митне оформлення у пунктах пропуску через державний кор-
дон України здiйснюється цiлодобово.

Митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного
призначення здiйснюється в будь-якому органi доходiв i зборiв з
пред’явленням їх цьому органу, якщо iнше не передбачено цим
Кодексом.

Митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного
призначення, що перемiщуються через територiю України в митному
режимi транзиту, здiйснюється органом доходiв i зборiв, у зонi дiяль-
ностi якого починається транзитне перемiщення.

Мiсця здiйснення митного оформлення товарiв, що перемiщують-
ся через митний кордон України громадянами, визначаються вiдпо-
вiдно до роздiлу XII цього Кодексу.

За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним
особи митнi формальностi можуть виконуватися органами доходiв i
зборiв поза мiсцем розташування цих органiв, а також поза робочим
часом, установленим для них, на умовах, визначених цим Кодексом.
Форма письмового звернення визначається центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну
податкову i митну полiтику.

За виконання митних формальностей органами доходiв i зборiв поза
мiсцем розташування органiв доходiв i зборiв або поза робочим часом,
установленим для них, iз заiнтересованих осiб справляється плата у
розмiрах, установлених Кабiнетом Мiнiстрiв України, та в порядку,
визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митно-
го оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку
єдиного адмiнiстративного документа, затверджено наказом
Мiнiстерство фiнансiв України від 30.05.2012 № 631.

Відповідно до статті 248 Кодексу митне оформлення розпочинаєть-
ся з моменту подання органу доходiв i зборiв декларантом або уповно-
важеною ним особою митної декларацiї або документа, який вiдповiдно
до законодавства її замiнює, та документiв, необхiдних для митного
оформлення, а в разi електронного декларування – з моменту отриман-
ня органом доходiв i зборiв вiд декларанта або уповноваженої ним
особи електронної митної декларацiї або електронного документа, який
вiдповiдно до законодавства замiнює митну декларацiю.

Засвiдчення органом доходiв i зборiв прийняття товарiв, транспор-
тних засобiв комерцiйного призначення та документiв на них до мит-
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ного оформлення здiйснюється шляхом проставляння вiдбиткiв
вiдповiдних митних забезпечень (у тому числi за допомогою iнформа-
цiйних технологiй), iнших вiдмiток на митнiй декларацiї або докумен-
тi, який вiдповiдно до законодавства її замiнює, а також на товаросуп-
ровiдних та товарно-транспортних документах у разi їх подання на
паперовому носiї.

Згідно статті 252 Кодексу вiйськова технiка, укомплектована
повнiстю вiйськовою командою (бойовi та вiйськово-транспортнi
повiтрянi судна, вiйськовi кораблi та судна забезпечення Вiйськово-
Морських Сил тощо), яка перетинає митний кордон України, пiдля-
гає митному оформленню. Порядок такого оформлення встановлю-
ється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Митне оформлення вiйськової технiки iноземних держав здiйсню-
ється органом доходiв i зборiв за участю представникiв Мiнiстерства
оборони України, а в разi якщо заходи, в рамках яких перемiщуються
такi товари, належать до повноважень iншого центрального органу
виконавчої влади, – представникiв цього центрального органу вико-
навчої влади.

Товари, що перемiщуються через борти iноземних вiйськових
кораблiв та повiтряних суден на митну територiю України або у зво-
ротному напрямку, пiдлягають митному оформленню в порядку,
визначеному цим Кодексом.

Митне оформлення особистих речей військових команд здійснюєть-
ся на загальних підставах відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок митного оформлення вiйськової технiки, у тому числi
вiйськових транспортних засобiв, якi перетинають митний кордон
України, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
18.01.2003 № 63.

Відповідно до статті 257 Кодексу умови та порядок декларування,
перелiк вiдомостей, необхiдних для здiйснення митного контролю та
митного оформлення, визначаються цим Кодексом. Положення про
митнi декларацiї та форми цих декларацiй затверджуються Кабiнетом
Мiнiстрiв України, а порядок заповнення таких декларацiй та iнших
документiв, що застосовуються пiд час митного оформлення товарiв,
транспортних засобiв комерцiйного призначення, – центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує
державну податкову i митну полiтику.

Перелiк вiдомостей, що пiдлягають внесенню до митних деклара-
цiй, обмежується лише тими вiдомостями, якi є необхiдними для цi -
лей справляння митних платежiв, формування митної статистики, а
також для забезпечення додержання вимог цього Кодексу та iнших
законодавчих актiв.

Митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного
призначення здiйснюється органами доходiв i зборiв на пiдставi мит-
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ної декларацiї, до якої декларантом залежно вiд митних формальнос-
тей, установлених цим Кодексом для митних режимiв, та заявленої
мети перемiщення вносяться такi вiдомостi, у тому числi у виглядi
кодiв:

1) заявлений митний режим, тип декларацiї та вiдомостi про особ-
ливостi перемiщення;

2) вiдомостi про декларанта, уповноважену особу, яка склала дек-
ларацiю, вiдправника, одержувача, перевiзника товарiв i сторони зов-
нiшньоекономiчного договору (контракту) або iншого документа, що
використовується в мiжнароднiй практицi замiсть договору (контрак-
ту), а в разi якщо зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) укладено
на пiдставi посередницького договору, – також про iншу, крiм сторони
зовнiшньоекономiчного договору (контракту), сторону такого посе-
редницького договору;

3) вiдомостi про найменування країн вiдправлення та призначення;
4) вiдомостi про транспортнi засоби комерцiйного призначення,

що використовуються для мiжнародного перевезення товарiв та/або
їх перевезення митною територiєю України пiд митним контролем, та
контейнери;

5) вiдомостi про товари:
а) найменування;
б) звичайний торговельний опис, що дає змогу iдентифiкувати та

класифiкувати товар;
в) торговельна марка та виробник товарiв (за наявностi у товаро-

супровiдних та комерцiйних документах);
г) код товару згiдно з УКТ ЗЕД;
ґ) найменування країни походження товарiв (за наявностi);
д) опис упаковки (кiлькiсть, вид);
е) кiлькiсть у кiлограмах (вага брутто та вага нетто) та iнших оди-

ницях вимiру;
є) фактурна вартiсть товарiв;
ж) митна вартiсть товарiв та метод її визначення;
з) вiдомостi про уповноваженi банки декларанта;
и) статистична вартiсть товарiв;
6) вiдомостi про нарахування митних та iнших платежiв, а також

про застосування заходiв гарантування їх сплати:
а) ставки митних платежiв;
б) застосування пiльг зi сплати митних платежiв;
в) суми митних платежiв;
г) офiцiйний курс валюти України до iноземної валюти, у якiй

складенi рахунки, визначений вiдповiдно до статтi 31 цього Кодексу;
ґ) спосiб i особливостi нарахування та сплати митних платежiв;
д) спосiб забезпечення сплати митних платежiв (у разi застосуван-

ня заходiв гарантування їх сплати);
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7) вiдомостi про зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) або
iнший документ, що використовується в мiжнароднiй практицi за -
мiсть договору (контракту), та його основнi умови;

8) вiдомостi, що пiдтверджують дотримання встановлених законо-
давством заборон та обмежень щодо перемiщення товарiв через мит-
ний кордон України;

9) вiдомостi про документи, передбаченi частиною третьою статтi
335 цього Кодексу;

10) довiдковий номер декларацiї (за бажанням декларанта).

Органам доходiв i зборiв забороняється вимагати внесення до мит-
ної декларацiї iнших вiдомостей, нiж зазначенi у цiй статтi.

Положення про митнi декларації затверджено постановою Ка бі -
нету Міністрів України вiд 21.05.2012 № 450.

Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмi-
нiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв
України від 30.05.2012 № 651.

Відповідно до статті 255 Кодексу митне оформлення завершується
протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення органу
доходiв i зборiв товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призна-
чення, що пiдлягають митному оформленню (якщо згiдно з цим
Кодексом товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення пiд-
лягають пред’явленню), подання митної декларацiї або документа,
який вiдповiдно до законодавства її замiнює, та всiх необхiдних доку-
ментiв i вiдомостей, передбачених статтями 257 i 335 цього Кодексу.

Строк, зазначений вище, може бути перевищений на час виконан-
ня вiдповiдних формальностей виключно у разi:

1) виконання митних формальностей поза мiсцем розташування
органу доходiв i зборiв вiдповiдно до статтi 247 цього Кодексу;

2) пiдтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої
ним особи подати вiдповiдно до цього Кодексу додатковi документи чи
вiдомостi про зовнiшньоекономiчну операцiю або характеристики товару;

3) проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) проб i зразкiв
товарiв, якщо товари не випускаються вiдповiдно до частини двад-
цять першої статтi 356 цього Кодексу;

4) виявлення порушень митних правил, якщо товари не випуска-
ються вiдповiдно до частини п’ятої цiєї статтi;

5) зупинення митного оформлення вiдповiдно до Закону України
“Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї”;

6) подання додаткових документiв вiдповiдно до частини третьої
статтi 53 цього Кодексу в межах передбаченого нею строку, перебiг
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якого припиняється з моменту отримання митницею (митним
постом) таких документiв чи письмової вiдмови декларанта або упов-
новаженої ним особи у їх наданнi;

7) призупинення митного оформлення вiдповiдно до статей 399 i
400 цього Кодексу.

У разi якщо товар декларується з використанням попередньої або
перiодичної митних декларацiй, митне оформлення за цими деклара-
цiями завершується у строк, що не перевищує чотирьох робочих
годин з моменту їх подання.

Не допускається перевищення строку, зазначеного у частинi пер-
шiй цiєї статтi, у зв’язку з проведенням правоохоронними органами та
пiдроздiлами внутрiшньої безпеки органiв доходiв i зборiв спецiаль-
них операцiй, перевiрок та iнших заходiв, якi не є операцiями, що здi-
йснюються в рамках виконання процедур митного контролю.

Митне оформлення вважається завершеним пiсля виконання всiх
митних формальностей, визначених цим Кодексом вiдповiдно до
заявленого митного режиму, що засвiдчується органом доходiв i збо-
рiв шляхом проставлення вiдповiдних митних забезпечень (у тому
числi за допомогою iнформацiйних технологiй), iнших вiдмiток на
митнiй декларацiї або документi, який вiдповiдно до законодавства її
замiнює, а також на товаросупровiдних та товарно-транспортних
документах у разi їх подання на паперовому носiї.

При виявленнi порушення митних правил орган доходiв i зборiв
здiйснює випуск товарiв до завершення розгляду справи про таке
порушення за умови, що:

1) такi товари не пiдлягають конфiскацiї i не будуть потрiбнi нада-
лi у процесi провадження у справi як докази;

2) декларант сплачує всi митнi платежi або забезпечує їх сплату
вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу.

Відповідно до статті 256 Кодексу вiдмова у митному оформленнi –
це письмове вмотивоване рiшення органу доходiв i зборiв про немож-
ливiсть здiйснення митного оформлення товарiв, транспортних засо-
бiв комерцiйного призначення через невиконання декларантом або
уповноваженою ним особою умов, визначених цим Кодексом.

У рiшеннi про вiдмову у митному оформленнi повиннi бути
зазначенi причини вiдмови та наведенi вичерпнi роз’яснення вимог,
виконання яких забезпечує можливiсть митного оформлення това-
рiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення. Зазначене
рiшення повинно також мiстити iнформацiю про порядок його ос -
кар ження.

Рiшення про вiдмову у митному оформленнi приймається в межах
строку, вiдведеного статтею 255 цього Кодексу для завершення мит-
ного оформлення. Неприйняття такого рiшення протягом зазначено-



249

го строку є бездiяльнiстю, яка може бути оскаржена в порядку, вста-
новленому главою 4 цього Кодексу.

Порядок оформлення картки відмови затверджено розділом VII
По рядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного
оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку
єдиного адмiнiстративного документа затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України від 30.05.2012 № 631.

Відповідно до статті 544 Кодексу здiйснюючи державну митну
справу, Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) здійснює
державний експортний контроль в межах повноважень, покладених
на ДФС вiдповiдно до цього Кодексу та iнших законiв України.

Порядок використання в митних органах дозволів i висновків Дер -
жав ної служби експортного контролю України (далі – Держ ек спорт -
контроль) та їх електронних копій затверджено наказом Мiнiстерства
фiнансiв України від 30.05.2012 № 649, зареєстрованим в Мiнiстерствi
юстицiї України 22.06.2012 за № 1040/21352 (далі – Порядок).

Цей Порядок враховує положення статті 197 та пункту 71 статті
544 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 року № 4495-VI,
Закону України “Про державний контроль за мiжнародними переда-
чами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання”,
Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними переда-
чами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.11.2003 № 1807, Порядку здiйснен-
ня державного контролю за мiжнародними передачами товарiв
подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 28.01.2004 № 86.

Відповідно до положень Митного кодексу України призначенням
територіальних органiв Державної фіскальної служби України (далі –
митниці) є створення сприятливих умов для розвитку зовнiшньоеко-
номiчної дiяльностi, забезпечення безпеки суспiльства, захист митних
iнтересiв України. 

Зазначений вище Порядок визначає особливостi контролю наяв-
ностi та використання в митницях дозволiв i висновкiв
Держекспортконтролю при здiйсненнi митного контролю та митного
оформлення товарiв, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державно-
му експортному контролю (далi – товари).

Порядком передбачено, що оригiнал дозволу чи висновку Держ -
екс порт контролю (далi – дозвiльний документ Держекспорт кон -
тролю) зберiгається у заявника, а Держекспортконтроль надає ДФС
його електронну копію. 

Разом з тим Порядок містить посилання на пункт 7 роздiлу XXI
“Прикiнцевi та перехiднi положення” Митного кодексу України, у
якому зазначено, що до 01 сiчня 2017 року у разi вiдсутностi елек-



250

тронної копiї дозвiльного документа Держекспортконтролю допуска-
ється надання до митниці оформлення оригiналу дозвiльного доку-
мента Держекспортконтролю.

Оскільки на сьогодні не завершено вирішення юридичних та тех-
нічних питань щодо механізму передачі Держекспортконтролем до
Державної фіскальної служби України електронних копій дозвільних
документів, до митниць оформлення при здійсненні митного контро-
лю та митного оформлення товарів надається оригінал та тверда копія
дозвільного документу Держекспортконтролю.

У дозвiльному документi Держекспортконтролю код товару згiдно
з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяль-
ностi (УКТЗЕД) наводиться довiдково. Остаточне рiшення щодо
фактичного застосування коду товару за УКТЗЕД приймає митниця
оформлення, виходячи з найменування та опису товарiв за вiдповiд-
ними групами, якi визначенi законодавством України.

Митне оформлення товарiв здiйснюється в межах загальної їх
кiлькостi, зазначеної у дозвільному документі Держекспортконтролю,
та протягом визначеного строку його дiї.

Закiнчення строку дiї висновку Держекспортконтролю, на пiдста-
вi якого було здiйснено тимчасове вивезення (ввезення) товарiв, не є
пiдставою для вiдмови в митному оформленнi при зворотному вве-
зеннi (вивезеннi) або оформленнi в iнший митний режим таких това-
рiв i не потребує продовження строку дiї такого висновку, якщо в
ньому не зазначено iнше.

Припинення тимчасового вивезення (ввезення) товарiв у разi їх
втрати, знищення або дiї iнших обставин непереборної сили здiйсню-
ється на пiдставi письмового погодження Держекспортконтролю, яке
за вiдповiдним обґрунтованим запитом заявника надається Держ -
експортконтролем заявнику та Державній фіскальній службі України.

Пiсля завершення митного оформлення посадова особа митниці
оформлення за заявою заявника на зворотному боцi оригiналу
дозвiльного документа Держекспортконтролю вносить iнформацiю
про стан фактичного здiйснення мiжнародних передач товарiв та завi-
ряє її пiдписом та особистою номерною печаткою.

Зворотне ввезення товарiв (у тому числi з установленими в проце-
сi ремонту чи обслуговування складовими частинами), вивезених за
межi митної територiї України на пiдставi дозвiльного документа
Держекспортконтролю, здiйснюється на пiдставi цього самого
дозвiльного документа Держекспортконтролю, якщо в ньому не
передбачено iнше.

Зворотне вивезення товарiв (у тому числi з установленими в про-
цесi ремонту чи обслуговування складовими частинами), увезених на
пiдставi вiдповiдного дозвiльного документа Держекспортконтролю з
метою надання послуг з їх ремонту чи обслуговування, модернiзацiї
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тощо, здiйснюється за наявностi дозволу на право здiйснення експор-
ту таких послуг, якщо iнше не передбачено зазначеним дозвiльним
документом Держекспортконтролю.

Частиною 2 статті 21 Закону, що коментується, до компетенції
митних органів віднесено оформлення деяких документів у галузі
державного експортного контролюта визначено, що “на запит імпор-
тера товарів митні органи України видають сертифікат підтвердження
доставки, яким засвідчують факт надходження в Україну товарів,
визначених у зазначеному сертифікаті”.

У статті 1 Закону, що коментується, термін “сертифікат підтвер-
дження доставки” законодавець визначив як “документ, виданий упов-
новаженим на це державним органом держави-імпортера, який під-
тверджує, що зазначені в ньому товари доставлено до цієї держави”.

Положенням про порядок надання гарантій та здійснення держав-
ного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заяв-
лених цілях товарів, які підлягають державному експортному контро-
лю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
27.05.99 № 920 (із наступними змінами і доповненнями) визначено,
що “сертифікат підтвердження доставки – це державний документ,
який підтверджує, що зазначений у ньому товар імпортовано в Ук -
раїну і прийнято під режим експортного контролю України”, тобто
такий товар не може бути вивезений за межі України без отримання
на це відповідного дозволу Держекспортконтролю.

Сертифікат підтвердження доставки надається тільки на імпорто-
вані в Україну товари, на які Держекспортконтролем видано імпор-
тний сертифікат або інший документ.

Оформлення та видача сертифіката підтвердження доставки здійс-
нюється Держмитслужбою (Державною фіскальною службою
України) за заявою українського імпортера.

Порядок отримання сертифіката підтвердження доставки встанов-
лено зазначеним вище Положенням.

Сертифікат підтвердження доставки оформляється в трьох при-
мірниках і підписується Головою Держмитслужби (ДФС) або його
заступником.

Перший примірник сертифіката підтвердження доставки видаєть-
ся імпортеру для подання іноземному експортеру, другий надсилаєть-
ся Держекспортконтролю, а третій примірник залишається в
Держмитслужбі (ДФС).

Держмитслужба (ДФС) у 5-денний термін після видачі сертифіка-
та підтвердження доставки повідомляє митні органи України, що
товар, зазначений у цьому сертифікаті, ввезений на територію Ук -
раїни і не може бути вивезений за її межі без дозволу Держ ек -
спортконтролю. Копія повідомлення надсилається Держ мит службою
(ДФС) до Держекспортконтролю”.



252

З метою встановлення державного контролю за використанням
дозволів, висновків та міжнародних імпортних сертифікатів части-
ною першою статті 22 Закону, що коментується, визначено, що
“суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, якому надано
дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат, подає до

Частина Абзац
Стаття 22. Державний контроль за використанням 

дозволів, висновків чи міжнародних 
імпортних сертифікатів 

ч. 1 – Суб'єкт здійснення міжнародних передач това-
рів, якому надано дозвіл, висновок чи міжнарод-
ний імпортний сертифікат, подає до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю, письмові звіти про підсумки проведення пере-
говорів, зазначених у статті 18 цього Закону, а
також про фактично здійснені експорт та імпорт
товарів, визначених у цих документах, та про
використання зазначених товарів у заявлених
цілях. Форма звіту та строки його подання визна-
чаються центральним органом виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у
сфері державного експортного контролю.

ч. 2 – Суб'єкт здійснення міжнародних передач това-
рів зобов'язаний надати на вимогу центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю, документи та інформацію, необхідні для здій-
снення ним заходів у галузі експортного контро-
лю, у тому числі документи про гарантії, технічні
довідки та інші документи, пов'язані з укладанням
і виконанням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) про здійснення міжнародних пере-
дач товарів, а також забезпечити зберігання доку-
ментів, пов'язаних з укладанням та виконанням
зазначених договорів (контрактів), на підставі
яких були отримані дозволи, висновки чи міжна-
родні імпортні сертифікати, протягом п'яти років
з дня закінчення процесу здійснення міжнародної
передачі товарів.



253

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері державного експортного контролю, письмові звіти про під-
сумки проведення переговорів, зазначених у статті 18 цього Закону, а
також про фактично здійснені експорт та імпорт товарів, визначених
у цих документах, та про використання зазначених товарів у заявле-
них цілях. Форма звіту та строки його подання визначаються цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері державного експортного контролю”.

Цією частиною статті 22 Закону, що коментується, встановлені три
види інформації, яка надається суб’єктами здійснення міжнародних
передач товарів до Держекспортконтролю України, а саме:

– про підсумки проведення переговорів;
– про фактично здійснені міжнародні передачі товарів;
– про використання зазначених товарів у заявлених цілях.
На підставі норми, яка міститься у частині першій статті 22 Закону,

що коментується, форма звіту та терміни його подання визначаються
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (Мінеконом -
роз витку). Зазначене право Мінекономрозвитку підтверджено також і
відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України. Так, у пункті 14
Порядку державного експортного контролю за проведенням перегово-
рів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (кон-
трактів) щодо здійснення експорту товарів, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року № 500 встановлено,
що “суб’єкт господарювання, який отримав висновок, подає до
Держекспортконтролю письмовий звіт про підсумки проведення пере-
говорів за формою та в строки, встановлені Мін економ розвитку.

Строки подання звіту зазначаються Держекспортконтролем у
висновку”.

На цей час форма звіту затверджена наказом Держекспорт кон -
тролю від 05.10.2009 № 86, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 28.10.2009 за № 994/17010. Зазначеним наказом передбачено:
“Звіт про підсумки переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньое-
кономічних договорів (контрактів), надається у довільній формі на
бланку підприємства.

У звіті зазначаються:
1) дата та номер висновку Держекспортконтролю на право прове-

дення переговорів;
2) дата та місце проведення переговорів;
3) перелік усіх сторін, які брали участь у переговорах;
4) найменування усіх суб’єктів-учасники міжнародних передач

товарів;
5) предмет переговорів (найменування товару);
6) номери укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
7) умови постачання товарів;
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8) інформація про узгодження вимог щодо надання документів 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 виконання
пункту 8.1. “Додаткові умови” графи 8 “зміст висновку” та графи 9
“Особливі умови використання висновку та додаткова інформація”
відповідного висновку щодо можливості проведення переговорів,
пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів) про здійснення експорту товарів.

Звіт підписується керівником підприємства або його заступником
і засвідчується печаткою підприємства”.

Зазначеним наказом також встановлено, що звіти про підсумки про-
ведення переговорів надаються до Держекспортконтролю разом із
заявою про надання дозволу на право здійснення експорту відповідних
товарів у рамках кожного зовнішньоекономічного договору (контрак-
ту), укладеного на підставі конкретного висновку на переговори не піз-
ніше трьох місяців з дня укладення такого договору (контракту). 

Не пізніше трьох місяців з дати закінчення строку дії висновку на
право проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовніш-
ньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту
товарів, суб’єктом подається до Держекспортконтролю документ,
який містить інформацію про використання (невикористання) тако-
го висновку.

Окрім вище викладеного, пункт 14 Порядку державного експор-
тного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення екс-
порту товарів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 6 червня 2012 року № 500 встановлює: “суб’єкт господа-
рювання за неподання або несвоєчасне подання зазначеного звіту
несе відповідальність згідно із законом.”

Крім того, Порядок здійснення державного контролю за міжнарод-
ними передачами товарів військового призначення, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.03 № 1807 (пункт
28) та Порядок здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів подвійного використання, затверджений постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28.01.04 № 86 (пункт 31), перед-
бачають: “Звіти про використання отриманих дозволів на право здійс-
нення експорту чи імпорту товарів суб’єкт подає Держекспорт -
контролю за встановленою Мінекономрозвитку формою. Строки
подання звітів визначаються під час реєстрації цього суб’єкта в
Держекспортконтролі або оформлення дозволів. 

Неподання або несвоєчасне подання суб’єктом зазначених звітів
тягне за собою відповідальність згідно із законодавством”.
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На цей час форма зазначених вище звітів затверджена наказом
Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 28.10.2009 за № 994/17010. 

Відповідно до цього наказу “строки подання суб’єктами здійснен-
ня міжнародних передач товарів звітів про фактично здійснені міжна-
родні передачі товарів та про використання цих товарів у заявлених
цілях визначаються Держекспортконтролем залежно від характеру
міжнародної передачі, категорії товарів, типу дозвільного документа,
про що зазначається у відповідній графі такого документа чи у листі,
який надається разом із міжнародним імпортним сертифікатом.”
Наказом окремо визначено порядок та строки звітування про фактич-
но здійснені експорт та імпорт товарів, міжнародні передачі яких не
підлягають звітності до міжнародних організацій, учасницею яких є
Україна, та тих товарів, міжнародні передачі яких підлягають звітнос-
ті до міжнародних організацій, учасницею яких є Україна. Для тих
товарів, міжнародні передачі яких не підлягають міжнародній звіт-
ності, порядок та строки звітування залежать також від типу дозвіль-
ного документа. Так, для разових дозволів передбачено, що звіт про
фактично здійснені експорт чи імпорт товарів надається не пізніше
трьох місяців з дати закінчення строку дії дозволу; звіт про фактично
здійснений експорт чи імпорт товарів на підставі генерального чи від-
критого дозволу надається не пізніше трьох місяців за кожний рік з
дати видачі дозволу.

Разом із звітом про фактично здійснену (частково здійснену) між-
народну передачу товарів суб’єкт подає засвідчені у встановленому
порядку копії укладених ним зовнішньоекономічних договорів (кон-
трактів) та оригінали документів про зобов’язання та гарантії кінце-
вого споживача стосовно імпортованих товарів

Разом із тим, у зв’язку із внесенням змін до нормативно-правових
актів у галузі державного експортного контролю на сьогоднішній день
не передбачено подання звітності про фактично здійснені тимчасове
ввезення або вивезення товарів, у зв’язку із чим відповідний розділ
наказу, яким встановлюються терміни та порядок подання таких зві-
тів, втратив свою актуальність.

Наказ Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 встановлює
також порядок та терміни надання звітів стосовно імпорту товарів,
зазначених у міжнародних імпортних сертифікатах – не пізніше трьох
місяців за кожний рік з дати оформлення сертифіката (після здійс-
нення імпорту повного обсягу зазначеного в сертифікаті товару або у
разі відсутності у подальшому намірів здійснювати такий імпорт
суб’єктом подається остаточний звіт про фактично здійснений імпорт
товарів).

У разі, коли сертифікат не було передано компетентним держав-
ним органам держави експортера протягом шести місяців з дати його
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оформлення Держекспортконтролем або не було використано цими
органами і повернуто українському імпортеру, останній повертає
такий документ до Держекспортконтролю не пізніше одного року з
дати оформлення сертифіката. Сертифікат повертається разом із суп-
ровідним листом, в якому повинно бути зазначено причини його
невикористання.

У цьому випадку звіти до Держекспортконтролю не подаються.
Про необхідність подання звітів Держекспортконтроль повідом-

ляє суб’єкта окремим листом, який надається разом із сертифікатом.
Порядок та строки подання звітів про фактично здійснені експорт

чи імпорт товарів, міжнародні передачі яких підлягають звітності до
міжнародних організацій, учасницею яких є Україна, встановлено
незалежно від типу дозвільного документа. Строки подання звітів про
фактично здійснені експорт чи імпорт товарів, міжнародні передачі
яких підлягають звітності до міжнародних організацій, учасницею
яких є Україна, встановлено виходячи з термінів, встановлених для
подання Україною узагальнених звітів до відповідних міжнародних
організацій:

– до 20 січня* (за друге півріччя попереднього року) та до
20 липня* (за перше півріччя поточного року) – для категорії товарів,
звітність про міжнародну передачу яких передбачена до Реєстру зви-
чайних озброєнь ООН, у рамках Форуму із співробітництва у галузі
безпеки ОБСЄ, міжнародного режиму експортного контролю
“Вассенаарська домовленість щодо контролю за експортом звичайних
озброєнь та товарів і технологій подвійного використання” та до
Організації по забороні хімічної зброї згідно з Конвенцією про забо-
рону розробки, виробництва, 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.

Остаточний звіт подається суб’єктами не пізніше трьох місяців з
дати закінчення строку дії дозволу.

Разом із звітом про фактично здійснену (частково здійснену) між-
народну передачу товарів за генеральними та відкритими дозволами
суб’єкт подає засвідчені у встановленому порядку копії укладених
ним зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та оригінали доку-
ментів про зобов’язання та гарантії кінцевого споживача стосовно
імпортованих товарів.

Третій вид інформації, яка надається суб’єктами здійснення між-
народних передач товарів до Держекспортконтролю за підсумками
здійснених такими суб’єктами міжнародних передач товарів, є інфор-
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мація про фактичне використання у заявлених цілях товарів, які були
об’єктом відповідної міжнародної передачі. Необхідно акцентувати
увагу на тому, що контроль за використанням у заявлених цілях това-
рів, які були об’єктами відповідної міжнародної передачі, є вагомою
складовою системи експортного контролю в цілому і застосовується
як до товарів, які були імпортовані в Україну, так і до товарів, які було
експортовано з України до третіх країн.

Так, відповідно до частини третьої статті 19 Закону, що коменту-
ється, “державний експортний контроль за виконанням кінцевими
споживачами в Україні зобов’язань щодо використання у заявлених
цілях імпортованих товарів здійснюється на підставі результатів ана-
лізу звітів суб’єктів господарювання – кінцевих споживачів про фак-
тичне застосування товарів”.

У свою чергу частина третя статті 19 покладає на суб’єкта здійс-
нення міжнародних передач товарів обов’язок “вживати заходів для
проведення перевірки доставки та кінцевого використання товарів у
разі їх експорту і надавати про це інформацію центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю”.

Наказом Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86, зареєстрова-
ним в Міністерстві юстиції України 28.10.2009 за № 994/17010, вста-
новлено дві форми звіту – про використання у заявлених цілях това-
рів, імпортованих в Україну з отриманням міжнародного імпортного
сертифіката та про використання у заявлених цілях товарів, міжна-
родні передачі яких здійснені за відповідним дозвільним документом
(це може бути дозвіл на імпорт, або експорт товарів).

Крім того, вказаним наказом, в залежності від типу дозвільного
документу (разовий, генеральний, відкритий) визначено строки
подання звітів про використання товарів у заявлених цілях. Для разо-
вих дозволів на експорт або імпорт товарів звіти повинні бути подані
– не пізніше трьох місяців з дати закінчення строку дозволу; для гене-
ральних та відкритих – не пізніше трьох місяців за кожний рік з дати
видачі дозволу; для міжнародних імпортних сертифікатів – не пізніше
трьох місяців за кожний рік з дати оформлення сертифіката. Після
здійснення імпорту повного обсягу зазначеного в сертифікаті товару
(або у разі відсутності у подальшому намірів здійснювати такий
імпорт) звіти подаються до остаточного використання товару не піз-
ніше трьох місяців за кожний рік з дати оформлення сертифіката.

Про зобов’язання суб’єкта здійснення міжнародних передач това-
рів подавати до Держекспортконтролю письмові звіти щодо фактично
здійснених міжнародних передач товарів йдеться перш за все у
Пам’ятці щодо дотримання вимог у галузі експортного контролю, яка
наведена у додатку до Інструкції про реєстрацію в Держекспорт -
контролі суб’єктів підприємницької діяльності як суб’єктів здійснен-



258

ня міжнародних передач товарів, затвердженої наказом Держекспорт -
контролю від 27.04.2009 № 31, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 15.07.2009 за № 637/16653, з якою керівник суб’єкта господа-
рювання ознайомлюється під розпис під час оформлення і надання
заяви про реєстрацію до Держекспортконтролю.

Конкретні терміни подання звітів визначаються Держекспорт кон -
тролем у відповідних графах дозволів та висновків, які надаються
суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів.

Узагальнення звітів суб’єктів здійснення міжнародних передач про
фактично здійснений експорт (імпорт) дозволяє отримати кількісну
та якісну характеристики експортного потенціалу України. На підста-
ві наданих звітів Держекспортконтролем здійснюється аналіз тенден-
цій, які мають місце на ринку товарів, що підлягають експортному
контролю, готуються пропозиції щодо вдосконалення контролю,
збільшення експортного потенціалу.

Питання звітності про фактично здійснений експорт чи імпорт
товарів останнім часом набуває особливої важливості через впровад-
ження міжнародними організаціями з нерозповсюдження, учасницею
яких є Україна, порівняльного аналізу звітних відомостей, які нада-
ються як державою-експортером, так і державою-імпортером.

Неподання суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів зві-
тів про використання наданих дозволів, а також інших, на вимогу
Держекспортконтролю, матеріалів і документів, необхідних для здійс-
нення ним заходів у галузі експортного контролю, є порушенням вимог
законодавства в галузі державного експортного контролю та призво-
дить до застосування до суб’єкта здійснення міжнародних передач
товарів, який допустив таке порушення, адміністративно-господар-
ських санкцій у вигляді штрафу; також за такі правопорушення перед-
бачено адміністративну відповідальність керівників та посадових осіб
суб’єкта господарювання, які відповідають за дотримання таким суб’єк-
том законодавства з питань експортного контролю, а також враховуєть-
ся при розгляді поточних заяв на отримання дозволів і може стати під-
ставою якщо не відмови, то затримки термінів розгляду заяви до
моменту надання заявником необхідного звіту (документа).

Особливої уваги заслуговує звітність суб’єктів здійснення міжна-
родних передач товарів, які отримали відкриті та генеральні дозвільні
документи. Крім кількісних показників щодо здійснених міжнарод-
них передач, до відповідного звіту повинні бути додані оригінали
гарантійних документів або зобов’язань, на підставі яких була здійс-
нена конкретна міжнародна передача.

Частиною другою статті 22 Закону, що коментується, законодав-
цем визначено обов’язок суб’єкта здійснення міжнародних передач
товарів про надання до Держекспортконтролю відповідних докумен-
тів та про їх зберігання:
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“Суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів зобов’язаний
надати на вимогу спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади з питань державного експортного контролю документи та
інформацію, необхідні для здійснення ним заходів у галузі експортно-
го контролю, у тому числі документи про гарантії, технічні довідки та
інші документи, пов’язані з укладанням і виконанням зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних пере-
дач товарів, а також забезпечити зберігання документів, пов’язаних з
укладанням та виконанням зазначених договорів (контрактів), на під-
ставі яких були отримані дозволи, висновки чи міжнародні імпортні
сертифікати, протягом п’яти років з дня закінчення процесу здійснен-
ня міжнародної передачі товарів”.

Надання до Держекспортконтролю документів про гарантії, тех-
нічних довідок та інших документів, пов’язаних з укладанням і вико-
нанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), здійснюється
в порядку, який визначено Кабінетом Міністрів України, з урахуван-
ням статті 16 Закону, що коментується (див. Коментар до статті 16
цього Закону).

Законодавцем визначено, що суб’єкт здійснення міжнародних
передач товарів зобов’язаний забезпечити зберігання документів, на
підставі яких були отримані дозволи, висновки чи міжнародні імпор-
тні сертифікати, протягом п’яти років з дня закінчення процесу здійс-
нення міжнародної передачі товару.

Під “закінченням процесу здійснення міжнародної передачі това-
ру” розуміється отримання товару кінцевим споживачем.



Розділ ІV.

ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО

ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ 
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Частина Абзац
Стаття 23. Запобігання правопорушенням у галузі 

державного експортного контролю 

ч. 1 – З метою запобігання правопорушенням у галу-
зі державного експортного контролю центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю, а також центральні органи виконавчої влади в
межах своїх повноважень мають право проводити
розслідування, пов'язані з порушеннями законо-
давства в галузі державного експортного контро-
лю, у тому числі перевірки доставки до кінцевих
споживачів товарів, відповідності їх фактичного
використання заявленим цілям та відповідності
законодавству документації, на підставі якої здій-
снено міжнародну передачу товарів. 

ч. 2 – У разі виявлення порушень законодавства в
галузі державного експортного контролю, перед-
бачених статтею 24 цього Закону, зазначені цент-
ральні органи виконавчої влади інформують про
це центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю. 

ч. 3 – За наявності достатньої інформації про намір
вчинення або про вчинення встановленими чи
невстановленими особами кримінальних правопо-
рушень, предметом яких є товари, що підлягають
державному експортному контролю, центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю, інформує про це відповідні органи досудового
розслідування.

(частина третя статті 23 у редакції Закону України
від 13.04.2012 р. N 4652-VI)



Норма, що міститься в частині першій статті 23 Закону, що комен-
тується, встановлює право центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного експортного контро-
лю проводити розслідування, пов’язані з правопорушеннями у сфері
державного експортного контролю. Для цієї норми важливо з’ясувати
що таке правопорушення у сфері державного експортного контролю.
Визначення цього поняття має не тільки важливе теоретичне, але і
практичне значення, оскільки саме за порушення законодавства у
сфері державного експортного контролю встановлюється відпові-
дальність суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів військо-
вого призначення та подвійного користування. 

Виходячи з загального визначення в теорії права поняття “правопору-
шення”, правопорушенням у сфері державного експортного контролю є
протиправне, шкідливе діяння (дія чи бездіяльність), що посягає на вста-
новлений законодавством порядок проведення діяльності, пов’язаної з
міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійно-
го використання, і яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це пра-
вопорушення носить конкретний ха рактер і вчиняється конкретним інди-
відуальним (фізичною особою) або колективним (юридичною особою)
суб’єктом у певний час, у певному місці, характеризується конкретно
визначеними ознаками. До ознак правопорушення відносяться:

а) суспільна небезпечність діяння (дії або бездіяльності); 
б) протиправність діяння; 
в) винність особи, що вчинила суспільно небезпечне діяння;
г) деліктоспроможність особи, що вчинила правопорушення; 
д) юридична відповідальність за порушення норм права. 
У теорії права немає однозначного погляду відносно такої ознаки,

як “суспільна небезпечність”. Суспільна небезпечність діяння (за
авторитетними доктринальними поглядами) характеризується запо-
діюванням шкоди відносинам, які охороняються державою. Шкода
завжди виявляється в конкретній сукупності негативних наслідків. Ці
наслідки або дезорганізують існуючий правопорядок, або створюють
реальну загрозу його порушенню. Таким чином правопорушення
завжди шкідливе для суспільства, держави і особи, що зумовлює його
небажаність і необхідність боротися з ним, а якщо воно шкідливе і
небажане для суспільства, держави і особи, то це означає, що воно сус-
пільно небезпечне. Ступінь його суспільної небезпечності може бути
різним і визначається у правових нормах. 

Найбільш небезпечним видом правопорушення є злочин. Поняття
злочину у сфері державного експортного контролю розкривається в
коментарі до частини третьої цієї статті.

Важливо підкреслити, що метою центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортно-
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го контролю є запобігання правопорушенням у сфері державного екс-
портного контролю, тобто діяльність, яка полягає саме в усуненні
причин та умов таких правопорушень. 

У частині першій статті 23 Закону, що коментується, наголошується,
що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері державного експортного контролю та органи виконавчої
влади мають право діяти лише в межах своїх повноважень. Повно ва -
ження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, а також централь-
них органів виконавчої влади – це закріплені за ними законодавством
права і обов’язки (у тому числі обов’язки нести відповідальність за
наслідки виконання повноважень – так звані юрисдикційні обов’язки). 

У частині першій статті 23 Закону, що коментується, мова йде про
розслідування, пов’язані з порушенням законодавства в галузі дер-
жавного експортного контролю, тобто про процес, який проводиться
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю з метою встановлен-
ня фактичних обставин у справі. Встановлення фактичних обставин у
справі проводиться різними способами: опитуванням осіб, які володі-
ють інформацією, що має відношення до справи; проведенням експер-
тизи; вилученням документів; оглядом тощо.

Частиною другою статті 23 Закону, що коментується, встановлено,
що «у разі виявлення порушень законодавства в галузі державного
експортного контролю, передбачених статтею 24 цього Закону, зазна-
чені центральні органи виконавчої влади інформують про це цен-
тральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю».

Цією ж частиною статті 23 Закону передбачено обов’язок цен-
тральних органів виконавчої влади, які відповідно до законодавства
уповноважені здійснювати заходи в галузі державного експортного
контролю (Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони
України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Служба без-
пеки України та інші, див. Коментар до статті 6 цього Закону) інфор-
мувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, у разі виявлення
порушень законодавства, передбачених статтею 24 цього Закону.

Інформування зазначеними центральними органами виконавчої
влади центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, полягає в надан-
ні відомостей про події, факти, діяльність, предмети та осіб, які мали
місце під час проведення діяльності, пов’язаної з міжнародними пере-
дачами товарів військового призначення та подвійного використання.
Ці відомості можуть бути викладені в будь-якій формі й вигляді та
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збережені на будь-яких носіях (паперовому, електронному, фотогра-
фії, кіно-, відео-, звукові записи тощо).

Частиною третьою статті 23 Закону, що коментується, встановле-
но, що:

«За наявності достатньої інформації про намір вчинення або про
вчинення встановленими чи невстановленими особами кримінальних
правлпорушень, предметом яких є товари, що підлягають державному
експортному контролю, центральний орган виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері державного експортного контролю
інформує про це відповідні органи досудового розслідування”.

Частина третя статті 23 Закону, що коментується, містить норму, яка
зо бов’язує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну по -
літику у сфері державного експортного контролю, інформувати відпо від ні
органи досудового розслідування у випадку, якщо цей орган володіє до -
статньою інформацією про намір вчинення або вчинення злочинів, пред -
метом яких є товари, що підлягають державному експортному контролю.

Слід зазначити, що в законодавстві існують певні вимоги щодо
достатності інформації. Перш за все, достатня інформація повинна
бути одержана в установленому законом порядку. Така інформація
повинна бути достовірною, тобто точно відображати події, факти, які
мали місце і вказують на намір вчинення або вчинення злочину.

Відповідно до статті 11 Кримінального кодексу України злочином є
передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне винне діяння
(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. Не є злочином дія
або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діян-
ня, передбаченого кримінальним законом, але через малозначність не
становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти
істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі. 

Інформація про намір вчинення або вчинення злочину передаєть-
ся до відповідних органів досудового розслідування.

Відповідні органи досудового розслідування – це структурні під-
розділи Міністерства внутрішніх справ України та його територіаль-
них органів, які згідно з Кримінальним процесуальним кодексом
України забезпечують досудове розслідування кримінальних право-
порушень, віднесених до їх підслідності. На органи досудового розслі-
дування покладається забезпечення швидкого, повного та неуперед-
женого розслідування кримінальних правопорушень, що підслідні
слідчим органів внутрішніх справ (злочинів – у формі досудового
слідства, кримінальних проступків – у формі дізнання).

Правову основу діяльності органів досудового розслідування ста-
новлять Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кри мі -
нальний процесуальний кодекс України, Положення про органи досу-
дового розслідування Міністерства внутрішніх справ України.
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Частина Абзац
Стаття 24. Порушення вимог законодавства в галузі 

державного експортного контролю  

ч. 1

ч. 1

ч. 1

ч. 1

ч. 1

абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

абз. 5

Порушеннями вимог законодавства в галузі
державного експортного контролю є: 

здійснення міжнародних передач товарів без
отримання в установленому порядку дозволів,
висновків чи документів про гарантії або здійснен-
ня таких передач на підставі дозволів, висновків
чи документів про гарантії, отриманих шляхом
подання підроблених документів чи документів,
що містять недостовірні відомості;

(абзаци другий і третій статті 24 замінено 
абзацом згідно із Законом України від 23.09.2010 р. 

N 2561-VI, у зв'язку з цим абзаци четвертий – 
дванадцятий вважати відповідно абзацами 

третім – одинадцятим)

укладання зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) стосовно міжнародних передач будь-
яких товарів або участь у їх виконанні в будь-який
інший спосіб, ніж передбачений цим 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 зни-
щення чи засобів її доставки; 

здійснення міжнародної передачі товару, незва-
жаючи 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; 

навмисне приховання відомостей, які мають
значення для вирішення питання про надання доз-
волу, висновку чи міжнародного імпортного серти-
фіката; 
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ч. 1

ч. 1

ч. 1

ч. 1

абз. 6

абз. 7

абз. 8

абз. 9

здійснення міжнародних передач товарів з
порушеннями умов, визначених у дозволах, вис-
новках чи міжнародних імпортних сертифікатах, у
тому числі після внесення без погодження із цент-
ральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортно-
го контролю, змін до зовнішньоекономічного дого-
вору (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; 

проведення переговорів, пов'язаних з укладен-
ням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
стосовно здійснення експорту товарів, на постав-
ки яких до відповідної іноземної держави встанов-
лено часткове ембарго, виходячи з міжнародних
зобов'язань України, без отримання відповідного
позитивного висновку центрального органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю; 

(абзац сьомий статті 24 у редакції Закону України
від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

неподання або несвоєчасне подання централь-
ному органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного
контролю, звітів та відповідних документів про
підсумки проведення переговорів, зазначених у
абзаці восьмому цієї статті, 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; 

(абзац восьмий статті 24 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

створення перешкод для виконання службових
обов'язків посадовими особами центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю, та інших державних органів, що здійснюють
державний експортний контроль, під час виконан-
ня ними своїх службових зобов'язань або невико-
нання законних вимог цих осіб;



“Законодавство в галузі державного експортного контролю” скла-
дають: Закон, що коментується, акти Президента України та Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, а також міжнарод-
ні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України. Вищезазначені нормативно-правові акти встановлю-
ють норми права, тобто загальнообов’язкові правила поведінки
суб’єктів міжнародних передач товарів військового призначення і
подвійного використання та державних органів, як конкретний варі-
ант їх поведінки при здійсненні такої діяльності та державного екс-
портного контролю.

Правопорушеннями в галузі державного експортного контролю
визнаються протиправні, суспільно-шкідливі, винні діяння, що поля-
гають в дії, чи бездіяльності, які порушують встановлений законодав-
ством порядок проведення діяльності, пов’язаної з міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного викорис-
тання, і які тягнуть за собою юридичну відповідальність. 

Протиправність, як ознака правопорушення, означає те, що такі
діяння суб’єкта суперечать нормам права, здійснюються ним усупереч
праву, являють собою порушення заборон, зазначених в Законі, неви-
конання зобов’язань, що покладені на нього Законом. Суспільна
шкода діяння може бути матеріальною та моральною, такою, що під-
лягає обчисленню і такою, що не підлягає обчисленню, значною і
незначною, такою, що наступила і такою, що наступить. До суспільної
шкоди правопорушень в галузі державного експортного контролю
можна віднести шкоду, яка причиняється Україні як державі.
Правопорушення обов’язково повинно бути винним діянням. Вина
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ч. 1

ч. 1

абз. 10

абз. 11

безпідставна відмова в наданні інформації та
документів, які вимагаються центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері державного експортного контролю, або
іншим державним органом, що здійснює держав-
ний експортний контроль у межах своїх повнова-
жень, їх навмисне викривлення або приховування; 

навмисне знищення документів, пов'язаних з
укладанням та виконанням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) стосовно здійснення між-
народних передач товарів, на підставі яких були
отримані дозволи, висновки чи міжнародні імпорт-
ні сертифікати, до закінчення строку їх зберіган-
ня, передбаченого статтею 22 цього Закону. 



виражається у формі: наміру (прямого та непрямого) та необережнос-
ті. Незнання того, який порядок здійснення діяльності, пов’язаної з
міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання, встановлений законодавством, не може
розглядатись як відсутність вини при здійсненні такої діяльності з
порушеннями встановленого порядку. 

Ознакою правопорушення є його карність, тобто правопорушення
тягне за собою застосування до правопорушника заходів державного
примусу, заходів юридичної відповідальності.

Суб’єктом юридичної відповідальності за правопорушення в сфері,
що розглядається, може бути лише особа, яка: по-перше, наділена мож-
ливістю відповідати за свої діяння, тобто бути деліктоздатною особою
(деліктоздатність юридичної особи наступає з моменту її утворення в
установленому законодавством порядку); по-друге, може бути суб’єктом
здійснення міжнародних передач товарів (див. Коментар до статті 1).

Коментована стаття визначає перелік конкретних складів правопо-
рушень в галузі державного експортного контролю, до яких вживають
заходів правозастосування, встановлених цим Законом та іншими
законами України, наприклад, Кодексом законів України про адмініс-
тративні правопорушення. Те чи інше діяння в галузі державного екс-
портного контролю визнається правопорушенням, якщо воно вклю-
чено в цей перелік, який може бути розширений лише шляхом вне-
сення відповідних доповнень до статті 24 Закону.

Абзацом другим статті 24 Закону, що коментується, до порушень
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю відне-
сено: “здійснення міжнародних передач товарів без отримання в уста-
новленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії”. 

Це правопорушення полягає у порушенні норм Закону, які визна-
чають, що проведення діяльності, пов’язаної з міжнародними переда-
чами товарів, можливе лише після отримання в установленому поряд-
ку дозволу, висновку чи документа про гарантії. Законом передбаче-
но, що здійснення необхідних заходів, пов’язаних з отриманням зазна-
чених документів, є обов’язком суб’єкта господарювання. 

Суб’єктами коментованого правопорушення можуть бути суб’єкти
господарювання, що проводять діяльність з міжнародної передачі
товарів, у випадку, якщо вони:

– не здійснили заходів, пов’язаних з отриманням дозволу, виснов-
ку чи документа про гарантії; 

– здійснили вищезазначені заходи і отримали рішення про відмо-
ву в наданні дозволу, висновку чи документа про гарантії. 

Як в першому, так і в другому випадках дії порушника є винними
діями, але, якщо у другому випадку винні дії виражаються у формі
прямого умислу (тобто, особа усвідомлювала протиправність своєї
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поведінки і бажали настання її наслідків), то у першому випадку – це
можуть бути дії у формі непрямого умислу, або навіть необережності.
Але відповідальність наступає як в першому випадку, так і в другому.
При цьому посилання суб’єкта на незнання законодавства з питань
державного експортного контролю не може розглядатись як чинник
відсутності його вини і не звільняє його від відповідальності за пору-
шення цього законодавства.

При розгляді коментованого правопорушення термін “ здійснення
міжнародних передач товарів” слід розуміти як діяльність, пов’язану з
міжнародними передачами товарів, у будь-якому її вигляді і на будь-
якій її стадії: проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі
товарів; укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
міжнародні передачі товарів; фактичне відвантаження товарів з
метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України; пере-
дача таких товарів в Україні чи за її межами; транзит товарів терито-
рією України; будь-які дії суб’єкта господарювання України, що спри-
яють здійсненню міжнародних передач товарів, включаючи дії з
фінансування, транспортування чи експедирування таких товарів.

Під терміном “товари” слід розуміти як товари, включені до спис-
ків товарів, що підлягають державному експортному контролю, так і
товари, що не внесені до цих списків, але підпадають під дію статті 10
Закону, що коментується.

Коментар термінів “дозвіл”, “висновок”, “документ про гарантію”
наведено у коментарі до статті 1 Закону, що коментується. 

Виявлення фактів такого правопорушення може бути здійснено
різними шляхами, у тому числі і з повідомлень засобів масової інфор-
мації, повідомлень органів митного контролю, інших центральних
органів виконавчої влади, перевірок суб’єктів господарювання і таке
інше. Органи, яким стало відомо про таке правопорушення, зобов’яза-
ні повідомити про це Держекспортконтроль. Зазначене порушення
повинне бути підтверджене документально (протоколами перегово-
рів, договорами, контрактами, документами про відвантаження, акта-
ми передачі товару тощо), а також поясненнями посадових осіб. 

При виявленні фактів здійснення міжнародних передач товарів
без отримання дозволів, висновків чи документів про гарантії суб’єкт
господарювання зобов’язаний припинити таку діяльність та здійсни-
ти необхідні заходи, пов’язані з отриманням дозвільних документів.

Крім того, абзацом другим статті 24 Закону, що коментується, до
порушень вимог законодавства в галузі державного експортного кон-
тролю віднесено: “здійснення міжнародних передач товарів на підста-
ві дозволів, висновків чи документів про гарантії, отриманих шляхом
подання підроблених документів або документів, що містять недосто-
вірні відомості”. 
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Це правопорушення полягає у: 
1) здійсненні міжнародних передач товарів на підставі дозволів,

висновків чи документів про гарантії, отриманих шляхом подання
підроблених документів; 

2) здійснення міжнародних передач товарів на підставі дозволів,
висновків чи документів про гарантії, отриманих шляхом подання
документів, що містять недостовірні відомості.

У цьому випадку правопорушення суб’єкт здійснення міжнарод-
них передач дотримався вимог 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 доку-
ментів. 

Для кваліфікації дій суб’єкта здійснення міжнародних передач (як
коментоване правопорушення) необхідно, щоб відбувся факт здійс-
нення міжнародних передач товарів на підставі дозволів, висновків чи
документів про гарантії, отриманих шляхом подання підроблених
документів або документів, що містять недостовірні відомості, або
хоча б, щоб така діяльність розпочалась.

Підробленими можна вважати: документи, що виготовлені будь-
яким способом, усупереч установленому законодавством порядку та
фальсифікують відомості, які повинні бути в них викладені; докумен-
ти, на яких будь-яким способом (наклеювання, малювання, друкуван-
ня, підчистка тощо) змінено зміст дійсного документа. Питання про
те, чи є ці документи підробленими, який спосіб підробки при цьому
використовувався тощо, повинні вирішуватися за допомогою кримі-
налістичної експертизи, яка проводиться у відповідних експертних
установах. Кримінальний кодекс України (стаття 366) передбачає
кримінальну відповідальність за службове підроблення, тобто за вне-
сення службовою особою до офіційних документів свідомо неправди-
вих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і
видача свідомо неправдивих документів. 

Недостовірними відомостями у випадку допущення коментовано-
го правопорушення можна розглядати відомості, що містять розбіж-
ності між інформацією про суб’єктів, що 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 підроблених документів або
документів, що містять недостовірні відомості, тобто не можна гово-
рити про правопорушення, коли була допущена, наприклад, друкар-
ська помилка. Факт умисності дій правопорушника повинен бути
доказаний органом стягнення.
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Абзацом третім статті 24 Закону, що коментується, до порушень
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю від-
несено: “укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
стосовно міжнародних передач будь-яких товарів або участь у їх вико-
нанні в будь-який інший спосіб, ніж передбачений цим Законом,
якщо суб’єкту господарювання стало відомо, що такі товари можуть
бути використані іноземною державою або іноземним суб’єктом гос-
подарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи
засобів її доставки”. 

Це правопорушення полягає в недотриманні вимог частини другої
статті 17 Закону, що коментується, відповідно до якої суб’єкту госпо-
дарювання України забороняється укладати зовнішньоекономічні
договори (контракти) стосовно міжнародних передач будь-яких това-
рів 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’єк-
том господарської діяльності з метою створення зброї масового зни-
щення чи засобів її доставки. 

При визначенні, чи є зброя, яка створюється, зброєю масового зни-
щення, 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 наяв-
них видів зброї масового знищення належать хімічна, біологічна,
ядерна зброя.

До іноземних суб’єктів господарської діяльності належать юри-
дичні особи та організації в іншій правовій формі, цивільна правоз-
датність яких визначається за правом іноземної держави, в якій вони
засновані.

Закон не визначає, у якому вигляді і яким чином суб’єкту господа-
рювання стало відомо про можливість використання товарів, міжна-
родна передача яких є предметом зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), з метою створення іноземною державою або іноземним
суб’єктом господарської діяльності зброї масового знищення чи засо-
бів її доставки. Тобто, така інформація могла бути отримана ним будь-
яким шляхом, як офіційним (повідомлення державних органів як
України, так і країни, до якої товари передаються, чи третіх країн, дип-
ломатичних представництв, міждержавних органів, громадських орга-
нізацій тощо), так і неофіційним (через засоби масової інформації
тощо). Обов’язок доказу факту отримання суб’єктом здійснення між-
народних передач такої інформації покладається на орган, який засто-
совує заходи до порушника.

Абзацом четвертим статті 24 Закону, що коментується, до пору-
шень вимог законодавства в галузі державного експортного контролю

270



віднесено: “здійснення міжнародної передачі товару, незважаючи на
те, що суб’єкту господарювання стало відомо, що товар буде викорис-
тано в інших цілях або іншим кінцевим споживачем, ніж це було
визначено в зовнішньоекономічному договорі (контракті) чи пов’яза-
них з ним документах, на підставі яких було отримано дозвіл, висно-
вок або міжнародний імпортний сертифікат”. 

Це правопорушення полягає в недотриманні вимог частини тре-
тьої статті 17 Закону, що коментується, якою передбачено, що суб’єкт
господарювання зобов’язаний відмовитися від виконання зовніш-
ньоекономічного договору (контракту) стосовно здійснення міжна-
родної передачі будь-якого товару, 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 міжна-
родний імпортний сертифікат. Тобто, це той випадок, коли суб’єкт
господарювання отримав всі необхідні для здійснення міжнародних
передач товарів дозвільні документи, дотримався порядку укладання
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), але уже під час здійс-
нення міжнародної передачі товару йому стало відомо, що товар буде
використано в інших цілях або іншим кінцевим споживачем, ніж це
було визначено в документах. 

Інформація про ціль використання товару, його кінцевих спожива-
чів повідомляється суб’єктом Держекспортконтролю України при
поданні ним заяви на отримання дозвільних документів, яка заповня-
ється відповідно до Інструкції про порядок заповнення заяв щодо
отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших
документів, що надаються Держекспортконтролем, затвердженої
наказом Державної служби експортного контролю України від
09.01.04 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.04
за № 90/8689, в інших документах, що подаються заявником, та в зов-
нішньоекономічному договорі (контракті). У випадку, якщо суб’єкту
стало відомо, що товар, на міжнародну передачу якого було видано
дозвіл, висновок або міжнародний імпортний сертифікат та укладено
зовнішньоекономічний договір (контракт), буде використано в інших
цілях або іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в цих
документах, він зобов’язаний відмовитися від виконання цього дого-
вору (контракту) і звернутись до Держекспортконтролю із заявою на
отримання нових дозвільних документів.

Закон не визначає, у якому вигляді і яким чином суб’єкту господа-
рювання стало відомо, що товар буде використано в інших цілях або
іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в зовнішньоеко-
номічному договорі (контракті) чи пов’язаних з ним документах, на
підставі яких було отримано дозвіл, висновок або міжнародний
імпортний сертифікат. Тобто така інформація могла бути отримана
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ним будь-яким шляхом, як офіційно (повідомлення державних орга-
нів як України, так і країни, до якої товари передаються, чи третіх
країн, дипломатичних представництв, міждержавних органів, громад-
ських організацій тощо), так і неофіційно (через засоби масової
інформації тощо). Обов’язок доказу факту отримання суб’єктом
здійснення міжнародних передач такої інформації покладається на
орган, який застосовує заходи до порушника.

Для кваліфікації дій суб’єкта (як коментованого правопорушення)
необхідно, щоб суб’єкт міжнародної передачі, не отримавши нові
дозвільні документи, хоча б розпочав здійснення міжнародної переда-
чі, навіть якщо товар і не надійшов до споживача.

Абзацом п’ятим статті 24 Закону, що коментується, до порушень
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю від-
несено: “навмисне приховання відомостей, які мають значення для
вирішення питання про надання дозволу, висновку чи міжнародного
імпортного сертифіката”. 

Відповідальність за приховування відомостей, які мають значення
для вирішення питання про надання дозволу, висновку чи міжнарод-
ного імпортного сертифіката, настає у випадку, 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 Держекспортконтролю відомос-
тей, які мають значення для вирішення питання про надання дозволу,
висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, і бажала настання
шкідливих наслідків.

Приховуванням відомостей, які мають значення для вирішення
питання про надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного
сертифіката, можна розцінити поведінку суб’єкта, який не зазначає
або зазначає в заяві до Держекспортконтролю і в поданих із заявою
документах необхідні для проведення експертизи та прийняття
рішення по суті заяви відомості, що не відповідають дійсності, та
умисно не надає або надає відомості, що не відповідають дійсності, за
запитом Держекспортконтролю.

При визначенні, чи мають значення ті чи інші відомості для вирі-
шення питання про надання дозволу, висновку чи міжнародного
імпортного сертифіката, слід виходити з вимог Закону, інших норма-
тивно-правових актів з питань державного контролю за міжнародни-
ми передачами товарів військового призначення та подвійного вико-
ристання, зокрема Інструкції про порядок заповнення заяв щодо
отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших
документів, що надаються Держекспортконтролем, затвердженої
наказом Державної служби експортного контролю України від
09.01.04 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.04
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за № 90/8689. Такими, що мають значення, визнаються відомості,
необхідність надання яких передбачена в зазначених нормативно-
правових актах або обґрунтована Держекспортконтролем. 

Застосування відповідальності за таке правопорушення може
бути здійснено у будь-який час, коли Держекспортконтролю 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 докумен-
тів, так і в період здійснення міжнародної передачі товарів чи в період,
коли така передача уже здійснена.

Абзацом шостим статті 24 Закону, що коментується, до порушень
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю від-
несено: “здійснення міжнародних передач товарів з порушеннями
умов, визначених у дозволах, висновках чи міжнародних імпортних
сертифікатах, у тому числі після внесення без погодження із цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, змін до зовнішньоекономіч-
ного 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”. 

Як витікає із норм цього Закону, дозвіл, висновок, міжнародний
імпортний сертифікат видаються на підставі документів, що надають-
ся суб’єктом господарювання, у тому числі і зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), тому у випадку змін договорів (контрактів) ці
зміни повинні бути погоджені з Держекспортконтролем, але не в
повному обсязі змін, а лише в частині, що стосується найменувань та
реквізитів експортерів, імпортерів, посередників та кінцевих спожи-
вачів, а також найменувань товарів, зобов’язань про їх кінцеве вико-
ристання та надання відповідних документів про гарантії.
Недотримання зазначених вимог Закону є правопорушенням.

Для кваліфікації дій суб’єкта (як коментованого правопорушення)
необхідно, щоб суб’єкт міжнародної передачі хоча б розпочав здійс-
нення міжнародної передачі товарів з порушенням умов, визначених
у дозволах, висновках чи міжнародних імпортних сертифікатах,
навіть якщо товар і не надійшов до споживача.

Аналіз коментованої норми показує, що правопорушенням є здійс-
нення міжнародних передач товарів з порушеннями не всіх умов,
визначених у дозволах, висновках чи міжнародних імпортних серти-
фікатах, а лише тих, що стосуються найменувань та реквізитів екс-
портерів, імпортерів, посередників та кінцевих споживачів, а також
найменувань товарів, зобов’язань про їх кінцеве використання та
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надання відповідних документів про гарантії. Порушення інших умов,
визначених у дозволах, висновках чи міжнародних імпортних серти-
фікатах, не може вважатись правопорушенням, за яке встановлюється
юридична відповідальність відповідно до коментованої статті.

Абзацом сьомим статті 24 Закону, що коментується, до порушень
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю від-
несено: “проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовніш-
ньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення експорту
товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встанов-
лено часткове ембарго, виходячи з міжнародних зобов’язань України,
без отримання відповідного позитивного висновку центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю”. 

Коментоване правопорушення полягає в порушенні вимог Закону,
зокрема його статті 18, згідно з якою суб’єкт господарювання може
проводити переговори, пов’язані з укладанням зовнішньоекономіч-
них договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів вій-
ськового призначення, а також щодо експорту товарів подвійного
використання, на поставки яких до відповідної іноземної держави
встановлено часткове ембарго, з іноземним суб’єктом господарської
або іншої діяльності тільки за умови отримання ним позитивного
висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері державного експортного контролю, про можли-
вість їх проведення. 

Отримання такого висновку є необхідним незалежно від місця
проведення переговорів. Порядок державного експортного контролю
за проведенням таких переговорів встановлений постановою
Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 500. 

Як правопорушення буде розцінено проведення зазначених пере-
говорів і у випадку, якщо в результаті таких переговорів не відбулось
укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), тобто
достатньо факту проведення переговорів, за підсумками яких плану-
ється укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

У випадку, якщо для укладення зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) виникає необхідність проводити переговори декілька разів
і якщо при цьому предмет договору (контракту) не міняється, достатньо
отримати позитивний висновок Держекспортконтролю один раз. 

Позитивним висновком Держекспортконтролю є висновок про
можливість проведення суб’єктом господарювання переговорів,
пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів), відповідно до поданих Держекспортконтролю документів.

Фактичні обставини коментованого правопорушення повинні
бути підтверджені доказами, що зафіксовані в протоколах проведення
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переговорів тощо. У цих документах повинні бути відображені відо-
мості, що свідчать про те, що домовленості учасників переговорів сто-
суються саме укладання зовнішньоекономічних договорів (контрак-
тів) щодо здійснення експорту саме тих товарів, на поставки яких до
відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго.

Абзацом восьмим статті 24 Закону, що коментується, до порушень
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю відне-
сено: “неподання або несвоєчасне подання центральному органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю звітів та відповідних документів про підсумки про-
ведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) стосовно здійснення експорту товарів, на
поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове
ембарго, а також про фактично здійснені експорт та імпорт товарів на
підставі отриманих дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сер-
тифікатів, а також про використання цих товарів у заявлених цілях”. 

Визнання діянь суб’єктів здійснення міжнародних передач щодо
неподання або несвоєчасного подання центральному органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експор-
тного контролю звітів як правопорушення викликане тим, що звіт-
ність – це один із важливих засобів державного експортного контро-
лю, який дає можливість цьому органу контролювати фактично здійс-
нені міжнародні передачі товарів, визначені у дозвільних документах,
та використання товарів, що є предметом міжнародної передачі у
заявлених цілях.

Коментоване правопорушення полягає в неподанні або несвоєчас-
ному поданні центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного контролю, звітів
та відповідних документів про: 

1) підсумки проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зов-
нішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення екс-
порту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави
встановлено часткове ембарго;

2) фактично здійснені міжнародні передачі товарів військового
призначення та подвійного використання на підставі отриманих
дозволів чи висновків;

3) використання товарів, міжнародні передачі яких здійснені на
підставі отриманих дозволів, висновків чи міжнародних імпортних
сертифікатів, у заявлених цілях. 

Суб’єктами коментованого правопорушення можуть бути особи,
які зобов’язані подавати вище зазначені звіти.

Звітом можна вважати документ, який повинен бути складений за
встановленою Міністерством економічного розвитку і торгівлі
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України формою, містити докладну інформацію з питань, що є пред-
метом звіту, і повинен подаватися цьому органу у встановлені
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України терміни
(підстави для прийняття нормативно-правових актів з цього питання
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України викладені в
коментарі до статті 6 цього Закону).

Абзацом дев’ятим статті 24 Закону, що коментується, до порушень
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю від-
несено: “створення перешкод для виконання службових обов’язків
посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері державного експортного контролю,
та інших державних органів, що здійснюють державний експортний
контроль, під час виконання ними своїх службових зобов’язань або
невиконання законних вимог цих осіб”. 

Коментоване правопорушення полягає:
– у створенні перешкод для виконання службових обов’язків поса-

довими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного контролю, та
інших державних органів, що здійснюють державний експортний кон-
троль, під час виконання ними своїх службових зобов’язань;

– або в невиконанні законних вимог вище зазначених осіб. 
Посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реа-

лізує державну політику у сфері державного експортного контролю, та
інших державних органів, що здійснюють державний експортний кон-
троль, можна вважати таку категорію службовців цих державних орга-
нів, які займають передбачені штатним розписом посади і правочинні
здійснювати юридично значимі дії, у даному випадку дії, пов’язані з екс-
портним контролем. Службові обов’язки цих посадових осіб зафіксова-
ні в трудових договорах (контрактах), положеннях про структурні під-
розділи цих органів (щодо керівників підрозділів), посадових інструкці-
ях працівників і передбачають виконання робіт, які направлені на реалі-
зацію повноважень цих органів в галузі державного експортного кон-
тролю, визначених у Законі, що коментується, у Положенні про
Держекспортконтроль, яке затверджене Указом Президента України від
8 квітня 2011 року N 448, та положеннях про інші державні органи. 

Створення перешкод може виявлятися в будь-яких діях суб’єкта між-
народних передач товарів, зокрема це несприяння посадовим особам у
здійсненні перевірок фактичного використання товарів за призначенням
їх кінцевими споживачами або недопущення посадових осіб до місць вста-
новлення (використання) товарів для здійснення таких перевірок тощо.

Законні вимоги посадових осіб центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортно-
го контролю та інших державних органів, що здійснюють державний
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експортний контроль, – це вимоги, які сформовані відповідно до
вимог Закону, інших нормативно-правових актів, положень про ці
органи з метою здійснення державного експортного контролю і доку-
ментально оформлені.

Як невиконання законних вимог посадових осіб центрального орга-
ну виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державно-
го експортного контролю, та інших державних органів, що здійснюють
державний експортний контроль, можна розцінювати пряму необґрун-
товану відмову суб’єкта виконати вимоги і відмову, обґрунтування якої
є безпідставним, а також невиконання вимоги в установлені терміни,
якщо відомо про своєчасне отримання суб’єктом вимоги і про те, що від-
сутні будь-які поважні причини не виконати цю вимогу своєчасно.

Абзацом десятим статті 24 Закону, що коментується, до порушень
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю відне-
сена “безпідставна відмова в наданні інформації та документів, які вима-
гаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, або іншим держав-
ним органом, що здійснює державний експортний контроль у межах
своїх повноважень, їх навмисне викривлення або приховування”.

Коментоване правопорушення полягає у:
безпідставній відмові в наданні інформації та документів, які вима-

гаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері державного експортного контролю, або іншим
державним органом, що здійснює державний експортний контроль у
межах своїх повноважень;

навмисному викривленні або приховуванні інформації та доку-
ментів, які вимагаються центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного експортного контро-
лю, або іншим державним органом, що здійснює державний експор-
тний контроль у межах своїх повноважень.

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного контролю, інших
державних органів, що здійснюють державний експортний контроль,
передбачені в Законі, інших нормативно-правових актах, у тому числі
в положеннях про ці державні органи, затверджених в установленому
порядку. Зокрема, Законом передбачено, що Держекспортконтроль
має право отримувати безоплатно від суб’єктів здійснення міжнарод-
них передач товарів інформацію, необхідну для здійснення ним
повноважень у галузі державного експортного контролю. 

Безпідставною відмовою в наданні інформації та документів є від-
мова в наданні інформації та документів у випадку, якщо вимога нада-
ти інформацію та документи пред’явлена в межах повноважень дер-
жавних органів, що здійснюють державний експортний контроль. 
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Як відмову в наданні інформації та документів можна розцінювати
пряму необґрунтовану відмову суб’єкта надати інформацію та доку-
менти і відмову, обґрунтування якої є безпідставним. 

Навмисним викривленням інформації та документів, які вимага-
ються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, або іншим дер-
жавним органом, що здійснює державний експортний контроль у
межах своїх повноважень, можна вважати дії суб’єкта по внесенню до
інформації та документів відомостей, які свідомо для цього суб’єкта є
такими, що не відповідають дійсності. 

Приховуванням інформації та документів можна вважати будь-які
умисні дії суб’єкта, які виключають можливість центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, або іншому державному органу, що здійснює
державний експортний контроль, отримати необхідну їм інформацію
та документи, зокрема, ненадання інформації та документів в уста-
новлені терміни, якщо відомо про своєчасне отримання цим суб’єктом
запиту і відомо, що відсутні будь-які поважні причини не надати
витребувані інформацію та документи.

Абзацом одинадцятим статті 24 Закону, що коментується, до пору-
шень вимог законодавства в галузі державного експортного контролю
віднесено: “навмисне знищення документів, пов’язаних з укладанням та
виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно
здійснення міжнародних передач товарів, на підставі яких були отрима-
ні дозволи, висновки чи міжнародні імпортні сертифікати, до закінчен-
ня строку їх зберігання, передбаченого статтею 22 цього Закону”.

Статтею 22 Закону передбачено, що суб’єкт здійснення міжнарод-
них передач товарів зобов’язаний забезпечити зберігання документів,
пов’язаних з укладанням та виконанням зазначених договорів (кон-
трактів), на підставі яких були отримані дозволи, висновки чи міжна-
родні імпортні сертифікати, протягом п’яти років з дня закінчення
процесу здійснення міжнародної передачі товарів. Закон визнає пра-
вопорушенням саме навмисне знищення вищезазначених документів
до закінчення строку їх зберігання.

Навмисним знищенням документів можна вважати дії суб’єктів
міжнародних передач у формі прямого умислу, які призвели до втра-
ти або приведення документів у стан, який виключає їх використання.

Обов’язок доказу факту навмисного знищення цих документів
покладається на орган застосування стягнення за це правопорушення,
тобто на Держекспортконтроль. Факт навмисного знищення цих
документів може бути доказаний будь-яким шляхом, який не викли-
кає сумніву в його достовірності.
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Частина Абзац

Стаття 25. Відповідальність суб'єктів здійснення 
міжнародних передач товарів – юридичних
осіб за порушення вимог законодавства в 
галузі експортного контролю  

ч. 1

ч. 1

ч. 1

ч. 1

ч. 1

абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

абз. 5

Центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, накладає на суб'єктів здій-
снення міжнародних передач товарів – юридичних
осіб штрафи: 

за порушення, передбачені абзацами другим та
третім статті 24 цього Закону: 

у разі якщо за висновками центральних органів
виконавчої влади та інших державних органів
завдано шкоду національним інтересам України
(політичним, економічним, військовим) чи пору-
шено міжнародні зобов'язання України, – у розмі-
рі 150 відсотків вартості товарів, які були об'єктом
відповідної міжнародної передачі; 

у разі якщо за висновками центральних органів
виконавчої влади та інших державних органів не
завдано шкоду національним інтересам України
(політичним, економічним, військовим) та не по -
рушено міжнародні зобов'язання України, – у роз-
мірі 100 відсотків вартості товарів, які були об'єк-
том відповідної міжнародної передачі;

(абзац другий частини першої статті 25
замінено абзацами згідно із Законом України від

23.09.2010 р. N 2561-VI, у зв'язку з цим абзаци третій –
шостий вважати відповідно абзацами п'ятим – восьмим)

за порушення, передбачені абзацами четвер-
тим, п'ятим та шостим статті 24 цього Закону, – в
розмірі 100 відсотків вартості товарів, які були
об'єктом відповідної міжнародної передачі; 

(абзац п'ятий частини першої статті 25 із
змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

за порушення, передбачені абзацами сьомим та
одинадцятим статті 24 цього Закону, – в розмірі 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

(абзац шостий частини першої статті 25 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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ч. 1

ч. 1

ч. 1

абз. 6

абз. 7

абз. 8

за порушення, передбачені абзацами сьомим
та одинадцятим статті 24 цього Закону, – в розмі-
рі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян; 

(абзац шостий частини першої статті 25 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

за порушення, передбачені абзацом восьмим
статті 24 цього Закону, – в розмірі 500 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян; 

(абзац сьомий частини першої статті 25 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

за порушення, передбачені абзацами дев'ятим
та десятим статті 24 цього Закону, – в розмірі 
100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

(абзац восьмий частини першої статті 25 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 2 – Для накладення штрафів за порушення, за -
значені в абзацах другому та третьому статті 24
цього Закону, центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, повинен отримати письмо-
вий висновок Служби безпеки України, який скла-
дається з урахуванням пропозицій Міністерства
закордонних справ України, Міністерства оборони
України, Служби зовнішньої розвідки України,
інших центральних органів виконавчої влади і дер-
жавних органів.

(статтю 25 доповнено новою частиною другою згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI, у зв'язку з

цим частини другу – п'яту вважати відповідно 
частинами третьою –шостою)

ч. 3 – Крім накладання штрафів, зазначених у цій
стат ті, центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, може скасовувати або
зупиняти дію відповідно дозволу, висновку чи між-
народного імпортного сертифіката, який він надав
такому суб'єкту господарювання, або скасовувати
його реєстрацію в цьому органі як суб'єкта здій-
снення міжнародних передач товарів наслідком
чого є припинення дії всіх дозвільних документів 
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ч. 3 – та документів про гарантії, наданих такому суб'єк-
ту та чинних на день скасування реєстрації. 

(частина третя статті 25 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 4 – У разі вчинення суб'єктом здійснення міжнарод-
них передач товарів – юридичною особою, яка має
повноваження на право здійснення експорту, імпор-
ту товарів військового призначення або товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємни-
цю, правопорушень, передбачених абзацами дру-
гим - сьомим статті 24 цього Закону, або у разі, коли
внаслідок таких правопорушень завдано значної
шкоди політичним або економічним інтересам дер-
жави, національній безпеці або обороні держави,
Кабінет Міністрів України за поданням центрально-
го органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю, може скасувати раніше надані такій особі
зазначені повноваження. 

ч. 5 – Рішення центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, про накладання штрафів,
скасування або зупинення дії дозволу, висновку чи
міжнародного імпортного сертифіката або скасу-
вання реєстрації суб'єкта господарювання в цьому
органі як суб'єкта здійснення міжнародних передач
товарів може бути оскаржено в суді.

ч. 5 – Держава не несе перед суб'єктом здійснення
міжнародних передач товарів – юридичною особою
відповідальності за збитки, яких вона може зазнати
внаслідок скасування або зупинення дії дозволу,
висновку чи міжнародного імпортного сертифіката,
а також скасування повноважень на право здійснен-
ня експорту, імпорту товарів військового призначен-
ня або товарів, які містять відомості, що становлять
державну таємницю, якщо така особа вчинила
порушення законодавства, визначені статтею 24
цього Закону, або у разі, коли такі дії випливають із
необхідності забезпечення захисту національних
інтересів чи дотримання міжнародних зобов'язань
України щодо нерозповсюдження зброї масового
знищення, засобів її доставки та обмеження передач
звичайних видів озброєння. 

(частина шоста статті 25 із змінами, внесеними 
згідно із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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У коментованій статті мова йде про юридичну відповідальність
суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів – юридичних осіб
за порушення вимог законодавства в галузі експортного контролю.
Застосування такої відповідальності направлено на покарання держа-
вою в особі центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного контролю, правопо-
рушників і попередження нових правопорушень в галузі державного
експортного контролю. Ця відповідальність відноситься до адмініс-
тративно-правової відповідальності і проявляється в накладенні на
правопорушника додаткового обтяжливого зобов’язання – сплатити
грошове стягнення – штраф.

Частина перша статті 25 Закону, що коментується, визначає роз-
міри штрафів за правопорушення, перелік яких встановлений статтею
24 цього Закону, визначає орган, який накладає ці штрафи – цен-
тральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю. 

Основна частина штрафів в коментованій статті визначається у
відсотках вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної
передачі. Значний розмір штрафних санкцій свідчить про небезпеку
правопорушень, за які встановлені ці санкції. При встановленні роз-
міру штрафу за конкретний вид правопорушення законодавець вихо-
див із тяжкості правопорушення, його шкоди для держави, перш за
все для її національної безпеки. Закон не встановлює межі штрафів, а
чітко визначає їх розмір. Така норма Закону не дає можливості
Держекспорт кон тролю при накладанні штрафів враховувати обтя-
жуючі чи пом’якшуючі вину порушника обставини. 

У випадку, якщо зовнішньоекономічним договором (контрактом)
передбачена міжнародна передача товару частинами (партіями) і на
момент виявлення правопорушення передана лише частина (партія)
товару, то розмір штрафу обраховується від вартості товару, фактично
поставленого на день виявлення правопорушення. 

За деякі правопорушення у випадках, коли утруднене обрахування
вартості товарів, що були об’єктом міжнародної передачі, законода-
вець установив штрафи в певних розмірах неоподатковуваного міні-
муму доходів громадян, який є частиною доходу (заробітку), що пов -
ністю звільняється від стягнення податку. Розмір неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян, з якого обраховуються розміри штрафних
санкцій, визначається відповідно до норм Податкового кодексу
України.

Частиною другою статті 25 Закону, що коментується, передбачено,
що для накладення штрафів за правопорушення, що полягають в: 
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1) здійсненні міжнародних передач товарів без отримання в уста-
новленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії
або здійсненні таких передач на підставі дозволів, висновків чи доку-
ментів про гарантії, отриманих шляхом подання підроблених доку-
ментів чи документів, що містять недостовірні відомості;

2) в укладанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів) сто-
совно міжнародних передач будь-яких товарів або в участі у їх вико-
нанні в будь-який інший спосіб, ніж передбачений цим Законом,
якщо суб’єкту господарювання стало відомо, що такі товари можуть
бути використані іноземною державою або іноземним суб’єктом гос-
подарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи
засобів її доставки;

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, повинен отрима-
ти письмовий 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. 

Цей висновок повинен засвідчити чи завдали ці правопорушення
шкоду національним інтересам України (політичним, економічним,
військовим) і чи порушено міжнародні зобов’язання України в резуль-
таті цих правопорушень. Залежно від результатів висновку застосову-
ються різні розміри штрафів, а саме, якщо правопорушенням було зав-
дано шкоду національним інтересам України (політичним, економіч-
ним, військовим) чи порушено міжнародні зобов’язання України, то
штраф накладається в розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були
об’єктом відповідної міжнародної передачі, а якщо не завдано шкоду та
не порушено міжнародні зобов’язання України – у розмірі 100 відсотків
вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі.

Частина третя статті 25 Закону, що коментується, встановлює
право центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, крім накладання
штрафів, скасовувати або зупиняти дію відповідно дозволу, висновку
чи міжнародного імпортного сертифіката, які надав цей орган суб’єк-
ту господарювання, що допустив правопорушення, або скасовувати
його реєстрацію в цьому органі як суб’єкта здійснення міжнародних
передач товарів. У випадку прийняття Держекспортконтролем рішен-
ня про скасовування реєстрації порушника в цьому органі як суб’єкта
здійснення міжнародних передач товарів, припиняється дія всіх
дозвільних документів та документів про гарантії, наданих такому
суб’єкту та чинних на день скасування реєстрації. 

Скасування дії відповідно дозволу, висновку чи міжнародного
імпортного сертифіката це визнання їх не чинними, тобто такими, на
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підставі яких не може здійснюватись діяльність з міжнародної пере-
дачі товарів. При скасуванні дії зазначених документів суб’єкту гос-
подарювання для здійснення діяльності з міжнародної передачі това-
рів необхідно в установленому порядку звернутися до Держекспорт -
контролю для отримання нових.

Зупинення дії відповідно дозволу, висновку чи міжнародного імпор-
тного сертифіката у разі порушення законодавства в галузі державного
експортного контролю здійснюється Держекспортконтролем на час
проведення додаткової експертизи чи на час усунення суб’єктом пору-
шень, що стали приводом для зупинення. Після усунення суб’єктом
порушень, що стали приводом для зупинення дії зазначених документів,
приймається рішення про поновлення їх дії, а у випадку, коли порушен-
ня не усунені, – приймається рішення про скасування дії документів. 

Скасовування реєстрації суб’єкта господарювання в Держекспорт -
контролі як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів здійс-
нюється у порядку, передбаченому в Інструкції про реєстрацію в
Держ експортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України
як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, затвердженій
наказом Державної служби експортного контролю України від 
27 квітня 2009 р. № 31, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 15 липня 2009 р. за №637/16653.

Скасовування реєстрації суб’єкта господарювання в Держекспорт -
кон тролі як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів має
своїм наслідком неможливість як продовження цим суб’єктом здійс-
нення такої діяльності, так і неможливість до поновлення реєстрації
звернення його до Держекспортконтролю за отриманням відповідно
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката.
Скасування реєстрації суб’єкта господарювання в Держекспорт -
контролі як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів автома-
тично тягне за собою скасування всіх виданих йому дозвільних доку-
ментів та документів про гарантії, наданих такому суб’єкту та чинних
на день скасування реєстрації, навіть якщо про це не зазначено в
рішенні про скасування реєстрації. Суб’єкт, реєстрацію якого як
суб’єк та здійснення міжнародних передач товарів скасовано Держ -
експортконтролем, може звертатися із заявою про поновлення або
повторну реєстрацію тільки в разі усунення причин, через які реєс-
трацію було скасовано. Враховуючи, що коментованою частиною тре-
тьою Закону передбачено, що в результаті скасовування реєстрації
порушника як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, дія
всіх дозвільних документів та документів про гарантії, наданих тако-
му суб’єкту та чинних на день скасування реєстрації, саме припиня-
ється, а не призупиняється, то поновлення реєстрації чи повторна
реєстрація не тягнуть за собою автоматичне поновлення дії дозвіль-
них документів та документів про гарантії, які цей суб’єкт мав на день



285

скасування реєстрації. Тобто, після поновлення реєстрації чи повтор-
ної реєстрації суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів він
повинен отримати зазначені документи в установленому порядку.

На відміну від накладання штрафів, Законом не передбачено, у
якому саме випадку правопорушення Держекспортконтроль може
застосовувати скасування або зупинення дії відповідно дозволу,
висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, або скасування
його реєстрацію в цьому органі як суб’єкта здійснення міжнародних
передач товарів. Крім того передбачено, що такі заходи Держекспорт -
контроль не «застосовує», а «може застосовувати». Таким чином,
можна зробити висновок, що ці заходи застосовуються чи не застосо-
вуються Держекспортконтролем, виходячи із фактичних обставин
порушення законодавства суб’єктом господарювання, характеру
допущеного ним порушення, виходячи із оцінки можливих наслідків
цього порушення, особи порушника (наприклад, порушення законо-
давства ним допускається повторно) .

Частиною четвертою статті 25 Закону, що коментується, передба-
чено, що, у разі вчинення суб’єктом здійснення міжнародних передач
товарів – юридичною особою, яка має повноваження на право здійс-
нення експорту, імпорту товарів військового призначення або товарів,
які містять відомості, що становлять державну таємницю, правопору-
шень, передбачених абзацами другим – сьомим статті 24 цього Закону,
або у разі, коли внаслідок таких правопорушень завдано значної
шкоди політичним або економічним інтересам держави, національній
безпеці або обороні держави, Кабінет Міністрів України за поданням
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері державного експортного контролю, може скасувати раніше
надані такій особі зазначені повноваження”. 

Порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військо-
вого призначення та товарів, які містять відомості, що становлять дер-
жавну таємницю, а значить і призупинення чи скасування таких
повноважень передбачені постановою Кабінету Міністрів України від
8 червня 1998 р. № 838. 

Скасування повноважень на право здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення або товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю, здійснюється Кабінетом
Міністрів України у таких випадках:

– по-перше, у разі вчинення таким суб’єктом правопорушень,
передбачених абзацами другим – сьомим статті 24 Закону;

– по-друге, у разі, коли внаслідок таких правопорушень завдано
значної шкоди політичним або економічним інтересам держави,
національній безпеці або обороні держави.
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Таке рішення Кабінет Міністрів України приймає за поданням
Держекспортконтролю як органу, який забезпечує контроль за вико-
ристанням суб’єктом господарювання повноважень, наданих йому
Кабінетом Міністрів України. Суб’єкти господарювання, повноважен-
ня яких скасовано Кабінетом Міністрів України, можуть звернутися із
заявою про відновлення дії або повторне надання повноважень тільки у
разі усунення причин, через які такі повноваження було скасовано. 

Частиною п’ятою статті 25 Закону, що коментується, встановлено:
“Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-

жавну політику у сфері державного експортного контролю, про
накладання штрафів, скасування або зупинення дії дозволу, висновку
чи міжнародного імпортного сертифіката або скасування реєстрації
суб’єкта господарювання в цьому органі як суб’єкта здійснення між-
народних передач товарів може бути оскаржено в суді”. 

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного контролю, про накла-
дання штрафів, скасування або зупинення дії дозволу, висновку чи між-
народного імпортного сертифіката або скасування реєстрації суб’єкта
господарювання в цьому органі як суб’єкта здійснення міжнародних
передач товарів, є правозастосовчим актом. Цей акт носить двояку юри-
дичну функцію: по-перше, це, так звана, юридична констатація, тобто
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 дозвіл, висновок, повноваження.

Таке рішення може бути оскаржено в суді. Порядком розгляду
справ про порушення юридичними особами вимог законодавства в
галузі державного експортного контролю, який затверджений нака-
зом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
16.12.2013 № 1490, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
17 січня 2014 року за № 101/24878, передбачається можливість
оскарження до Голови Держекспортконтролю постанови про накла-
дення на юридичну особу штрафу у разі, якщо цю постанову було
винесено першим заступником чи заступником Голови Держ ек -
спорт контролю (підстави для прийняття цього Порядку Мініс тер -
ством економічного розвитку і торгівлі України викладені в Комен -
тарі до статті 6 цього Закону). Така процедура може бути дотримана,
але не є обов’язковою, зважаючи на те, що статтею 26 Закону вста-
новлено, що штрафи, передбачені статтею 25 цього Закону, від імені
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю, накладаються
керівником або заступником цього органу. Постанова про накладен-
ня на юридичну особу штрафу, а також постанова про перегляд рі -
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шен ня можуть бути оскаржені до суду в порядку і строки, установ-
лені законодавством.

Порядок оскарження до суду зазначених вище постанов визначе-
ний Кодексом адміністративного судочинства України. Відповідно до
цього Кодексу центральний орган виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного контролю та його
посадові особи, які приймають рішення про накладання штрафів за
порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі дер-
жавного експортного контролю визначені як суб’єкти владних повно-
важень і тому спори щодо оскарження їх рішень розглядає адмініс-
тративний суд, а саме окружний адміністративний суд. При цьому
виконання рішення про накладення штрафу зупиняється до прийнят-
тя відповідного рішення суду, відносно інших рішень щодо порушни-
ків законодавства в галузі державного експортного контролю такого
зупинення не передбачається. 

Частиною шостою статті 25 Закону, що коментується, встановлено:
“Держава не несе перед суб’єктом здійснення міжнародних пере-

дач товарів – юридичною особою відповідальності за збитки, яких
вона може зазнати внаслідок скасування або зупинення дії дозволу,
висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, а також скасуван-
ня повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів вій-
ськового призначення або товарів, які містять відомості, що станов-
лять державну таємницю, якщо така особа вчинила порушення зако-
нодавства, визначені статтею 24 цього Закону, або у разі, коли такі дії
випливають із необхідності забезпечення захисту національних інтер-
есів чи дотримання міжнародних зобов’язань України щодо нерозпов-
сюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження
передач звичайних видів товарів військового призначення”. 

Норма коментованої статті щодо відсутності відповідальності дер-
жави перед суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів –
юридичною особою за збитки, яких ця особа може зазнати, стосуєть-
ся двох випадків:

– по-перше, коли збитків внаслідок скасування або зупинення дії
дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, а також
скасування повноважень на право здійснення експорту, імпорту това-
рів військового призначення або товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю, зазнала особа, яка вчинила порушен-
ня законодавства, визначені статтею 24 Закону;

– по-друге, у разі, коли дії по скасуванню або зупиненню дії дозво-
лу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, а також скасу-
ванню повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення або товарів, які містять відомості, що ста-
новлять державну таємницю, випливають із необхідності забезпечен-



ня захисту національних інтересів чи дотримання міжнародних
зобов’язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищен-
ня, засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів товарів
військового призначення. 

Ця норма Закону базується на загальних принципах підприємниць-
кої діяльності, визначених в законодавстві України, зокрема в
Господарському кодексі України, а саме: підприємництво –. це господар-
ська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання на влас-
ний ризик, а також на засадах здійснення ними своєї діяльності, які
полягають, зокрема, у тому, що суб’єкти господарювання повинні здійс-
нювати свою діяльність у межах встановленого правового господарсько-
го порядку, додержуючись вимог законодавства. Під збитками, яких
може зазнати суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів – юри-
дична особа – правопорушник, у даному випадку маються на увазі
витрати, зроблені цією особою у зв’язку з укладанням договорів на між-
народну передачу товарів, не одержані нею доходи, які особа могла б
реально одержати за звичайних обставин, якби вона не допускала дій,
що призвели до скасування або зупинення дії дозволу, висновку чи між-
народного імпортного сертифіката, а також скасування повноважень на
право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення
або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.
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Частина Абзац
Стаття 26. Накладання штрафів за порушення вимог 

законодавства в галузі державного 
експортного контролю 

ч. 1 – Штрафи, передбачені статтею 25 цього Закону,
від імені центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державно-
го експортного контролю, накладаються керівни-
ком центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, чи його заступником. 

ч. 2 – Про вчинення правопорушення, зазначеного у
статті 24 цього Закону, уповноваженою посадо-
вою особою центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю, що його виявила,
складається протокол, який разом з поясненнями
керівника, іншої відповідальної посадової особи та
документами, що стосуються справи, протягом
трьох днів надається посадовим особам, зазначе-
ним у частині першій цієї статті.
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ч. 3 – Керівник чи заступник керівника центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю, приймає рішення про накладення штрафу про-
тягом десяти днів після отримання документів,
зазначених у частині другій цієї статті. 

ч. 4 – Рішення керівника чи заступника керівника
центрального органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, про накладення штрафу
оформляється постановою про накладення на
суб'єкта господарювання – юридичну особу штра-
фу за порушення у сфері державного експортного
контролю відповідно до цього Закону. 

ч. 5 – Постанова про накладення штрафу складається
у трьох примірниках. Перший примірник постанови
в триденний термін після її прийняття вручається під
розписку керівнику або уповноваженому представ-
нику суб'єкта господарювання – юридичної особи
чи надсилається поштою, про що робиться запис у
справі. Другий і третій примірники залишаються в
центральному органі виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, який наклав штраф. 

ч. 6 – Форми протоколу та постанови затверджує
центральний орган виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сфері дер-
жавного експортного контролю.

(частина шоста статті 26 у редакції Закону України
від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

ч. 7 – Штраф підлягає сплаті суб'єктом господарю-
вання – юридичною особою в п'ятнадцятиденний
термін з дня його накладення. У разі несплати
штрафу в зазначений термін він стягується дер-
жавним виконавцем у порядку, визначеному зако-
нодавством. 

ч. 8 – Рішення про накладення штрафу в справах про
порушення, передбачені цим Законом, може бути
оскаржено в суді. При цьому виконання постанови
про накладення штрафу зупиняється до прийняття
відповідного рішення суду. 



Коментована стаття встановлює порядок накладання штрафів цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, на суб’єктів здійснення між-
народних передач товарів – юридичних осіб за порушення вимог зако-
нодавства у сфері державного експортного контролю. 

В українському законодавстві штраф – це одне з найбільш поши-
рених видів стягнень. Це стягнення матеріального (грошового) харак-
теру. Розмір штрафу, як правило, встановлюється, виходячи із крат-
ності неоподатковуваних мінімумів громадян.

Частиною першою статті 26 Закону, що коментується, визначено:
«Штрафи, передбачені статтею 25 цього Закону, від імені центрально-
го органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, накладаються керівником цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю чи його заступником”.

Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, відповідно до
Положення про Державну службу експортного контролю України,
затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року
N448/2011 (Положення про Державну службу експортного контролю
України має бути затверджене постановою Кабінету Міністрів
України, відповідно до Закону України «Про відновлення дії окремих
положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року № 742-VII)
є Держекспортконтроль. Таким чином право накладати штрафи від
імені Держекспортконтролюмає Голова Держекспортконтролю та
його заступники.

Частиною другою статті 26 Закону, що коментується, передбачено:
«Про вчинення правопорушення, зазначеного у статті 24 цього
Закону, уповноваженою посадовою особою центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, що його виявила, складається протокол, який
разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи
та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів надаєть-
ся посадовим особам, зазначеним у частині першій цієї статті”.

Слід зазначити, що штрафи накладаються на підставі протоколу про
порушення юридичною особою вимог законодавства у сфері державно-
го експортного контролю, який складається уповноваженою посадовою
особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, що виявила пра-
вопорушення, перелік яких встановлено статтею 24 цього Закону. 

Для цілей даної статті, а також статті 28 цього Закону важливо
встановити, яка особа вважається посадовою. Отже, посадова особа –
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це особлива категорія службовців державних і громадських органів,
установ, організацій, підприємств, які займають постійно або тимча-
сово, за призначенням, вибором чи в іншому встановленому порядку,
передбаченому штатним розписом, посади і правомочні здійснювати
юридично значимі дії, спрямовані на встановлення, зміну або припи-
нення правовідносин. Зміст і обсяг таких дій різні і визначаються зай-
маною посадою. Залежно від обсягу посадових повноважень розріз-
няють посадових осіб, повноваження яких мають внутрішньо-органі-
заційний характер (керівний склад підприємств, установ, організацій)
та публічний характер, тобто поширюються за межі державних орга-
нів на організації та громадян, безпосередньо не підпорядкованих їм
по службі, наділених повноваженнями щодо застосування заходів
примусу стосовно осіб, не підпорядкованих їм.

Порядком розгляду справ про порушення юридичними особами
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, який
затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 16.12.2013 № 1490, зареєстрованим в Міністерстві юсти-
ції України 17 січня 2014 року за № 101/24878, посадові особи у
межах своїх повноважень зобовязані в кожному випадку виявлення
ознак порушення вжити усіх необхідних заходів для встановлення
факту порушення та його документального закріплення, а також
застосувати передбачені законодавством штрафи. 

Крім того, цим документом встановлюються уповноважені посадо-
ві особи, якими є посадові особи відповідального (здійснює функції
правозастосування) та профільного (здійснює функції за відповідним
напрямом) підрозділів. Отже, такі уповноважені посадові особи
мають право готувати справи до розгляду, у тому числі складати про-
токоли про порушення юридичною особою вимог законодавства в
галузі державного експортного контролю.

Протокол про порушення юридичною особою вимог законодав-
ства в галузі державного експортного контролю складається за пев-
ною формою, яку відповідно до норми, визначеної у частині шостій
статті 26 Закону, що коментується, затверджує Держекспортконтроль. 

У протоколі зазначаються: номер, дата і місце його складання;
посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи, яка склала
протокол; повна назва юридичної особи, яка порушила законодавство
в галузі державного експортного контролю, її реквізити та місце зна-
ходження; обставини справи; нормативний акт, вимоги якого поруше-
но; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Протокол про
порушення юридичною особою вимог законодавства в галузі держав-
ного експортного контролю разом з поясненням керівника (або пред-
ставника) юридичної особи, якою вчинено правопорушення, та доку-
менти, що стосуються справи, передаються посадовими особами від-
повідального підрозділу Голові Держекспортконтролю або його
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заступнику протягом трьох робочих днів. Документами, що стосують-
ся справи, можуть бути: пояснення потерпілого, свідків, висновки екс-
перта, речові докази тощо, – тобто всі матеріальні об’єкти, в яких міс-
тяться фактичні дані, на підставі яких встановлюються обставини,
необхідні для правильного вирішення справи.

Частиною третьою статті 26 Закону, що коментується, встановлено:
«Керівник чи заступник керівника центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного
контролю, приймає рішення про накладення штрафу протягом десяти
днів після отримання документів, зазначених у частині другій цієї статті”.

Для прийняття рішення про накладення штрафу керівник або його
заступник повинен з’ясувати обставини, що стосуються фактів: вчи-
нення правопорушення; вини юридичної особи у вчиненні правопо-
рушення; а також інші обставини, що мають значення для прийняття
законного, об’єктивного та обґрунтованого рішення.

Правилами розгляду справ про порушення юридичними особами
вимог законодавства в галузі експортного контролю визначено, що
«керівник при підготовці справи до розгляду з’ясовує такі питання:

– чи дотримано вимоги законодавства при складанні протоколу;
– чи витребувані додаткові матеріали;
– чи підлягають задоволенню клопотання осіб, які беруть участь у

розгляді справи”.
Зазначеними Правилами розгляду справ про порушення юридич-

ними особами вимог законодавства в галузі експортного контролю
також визначено, що до розгляду справи Держекспортконтроль має
право залучати експертів, фахівців з необхідних напрямів діяльності,
третіх осіб, а також використовувати їх письмові висновки та пояс-
нення, що стосуються справи.

Справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається
у присутності керівника або представника юридичної особи, яка при-
тягується до відповідальності.

Повноваження особи представника юридичної особи, що притягу-
ється до відповідальності, засвідчується довіреністю.

У разі відсутності керівника або представника юридичної особи
справу може бути розглянуто лише в разі, якщо є дані про своєчасне
повідомлення такої юридичної особи про місце і час розгляду справи
і якщо від юридичної особи не надійшло клопотання про відкладення
розгляду справи.

Керівник або представник юридичної особи має право: бути заслу-
ханим, давати пояснення, надавати докази, заявляти клопотання,
оскаржити рішення уповноваженої особи за справою.

Голова чи заступник Голови Держекспортконтролю при розгляді
справи зобов’язаний з’ясувати відомості щодо наявності або відсутності:
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– факту вчинення порушення;
– вини юридичної особи у вчиненні порушення;
– відповідальності юридичної особи за вчинене порушення;
– інших обставин, що мають значення для прийняття законного,

об’єктивного рішення за справою.

Частиною четвертою статті 26 Закону, що коментується, встанов-
лено: «Рішення керівника чи заступника керівника центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю про накладення штрафу, оформляєть-
ся постановою про накладення на суб’єкта зовнішньоекономічної
діяльності – юридичну особу штрафу за порушення у сфері держав-
ного експортного контролю відповідно до цього Закону». Зако но -
давець надав право центральному органу виконавчої влади, що фор-
мує державну політику у сфері державного експортного контролю,
затверджувати форму постанови. Форма постанови затверджена
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 16 грудня
2013 року за № 1490 «Про затвердження Порядку розгляду справ про
порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі дер-
жавного експортного контролю», який зареєстрований в Міністерстві
юстиції 17 січня 2014 року за № 101/24878.

Зазвичай, постанова складається з чотирьох частин: вступної, опи-
сової, мотивувальної та резолютивної. 

У вступній частині зазначаються: номер постанови, дата та місце
розгляду справи; прізвище, ім’я та по батькові керівника чи заступни-
ка, що виніс постанову; документ, на підставі якого він діє; відомості
про юридичну особу, щодо якої розглядається справа, її місцезнаход-
ження.

В описовій частині викладаються обставини справи, які встанов-
лені при її розгляді, та посилання на нормативний акт, вимоги якого
порушено. 

У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що під-
тверджують або спростовують наявність факту порушення.

У резолютивній частині має бути зазначене прийняте за справою
рішення із посиланням на відповідні статті нормативного акта, який
передбачає наявність або відсутність відповідальності за вчинені юри-
дичною особою дії.

За наявності відповідальності вказується розмір штрафу, який
юридична особа має сплатити, та розрахунковий рахунок, на який
сплачується штраф. Постанова має містити вказівку про порядок її
оскарження в суді. Постанова повинна бути підписана керівником або
заступником, що розглядали справу.

Рішення за справою оголошується негайно після закінчення її роз-
гляду та набирає чинності відразу після її оголошення.

293



Частиною п’ятою статті 26 Закону, що коментується, встановлено:
«Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірни-
ках. Перший примірник постанови в триденний термін після її при-
йняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому пред-
ставнику суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності – юридичної
особи чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі.
Другий і третій примірники залишаються в центральному органі
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, який наклав штраф”. Це означає, що всі три
примірники повинні бути оригіналами. Другий та третій примірники
постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення
вимог законодавства у галузі державного експортного контролю
разом з усіма матеріалами справи протягом п’яти робочих днів пода-
ються відповідальному підрозділу Держекспортконтролю для кон-
тролю за виконанням рішення про накладення штрафу. Завершена
справа у встановленому порядку передається зазначеним підрозділом
до архіву Держекспортконтролю. 

Накладення штрафу на юридичну особу за порушення законодав-
ства в галузі державного експортного контролю не звільняє цю юри-
дичну особу від обов’язків усунути порушення законодавства. 

Частиною сьомою статті 26 Закону, що коментується, встановлено:
«Штраф підлягає сплаті суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності –
юридичною особою в п’ятнадцятиденний термін з дня його накладен-
ня. У разі несплати штрафу в зазначений термін він стягується дер-
жавним виконавцем у порядку, визначеному законодавством”.

У коментованій статті вказується строк сплати штрафу – п’ятнадцять
календарних днів з дня його накладення, відстрочка не передбачена. 

Штраф може бути сплачено:
– добровільно: шляхом перерахування грошових сум до державно-

го бюджету на відповідні рахунки. Засвідчена у встановленому поряд-
ку копія платіжного доручення, яка підтверджує сплату штрафу, над-
силається юридичною особою – порушником до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю протягом п’яти робочих днів з дня сплати
штрафу;

– примусово державним виконавцем: шляхом звернення стягнен-
ня на майно правопорушника. Закон України “Про виконавче провад-
ження” від 21.04.1999 р. № 606 –XIV надає право державному вико-
навцеві у разі необхідності винести постанову про розшук майна бор-
жника. Це дає можливість державному виконавцеві робити запити до
установ банків, органів, що здійснюють реєстрацію майна, органів
Державної податкової служби тощо з метою виявлення доходів бор-
жника та майна, що належить йому на праві власності.
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Частиною восьмою статті 26 Закону, що коментується, встановле-
но: “Рішення про накладення штрафу в справах про порушення,
передбачені цим Законом, може бути оскаржено в суді. При цьому
виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до при-
йняття відповідного рішення суду”.

Цією статтею за принципами загального законодавства передбаче-
но оскарження постанови про накладення на юридичну особу штрафу
за порушення вимог законодавства у галузі державного експортного
контролю. 

Правилами розгляду справ про порушення юридичними особами
вимог законодавства в галузі державного експортного контролю вста-
новлено, що у разі, якщо постанову про накладення на юридичну
особу штрафу за порушення вимог законодавства у галузі державного
експортного контролю було внесено першим заступником чи заступ-
ником керівника Держекспортконтролю, її може бути оскаржено до
керівника цього органу юридичною особою, щодо якої її винесено,
протягом десяти робочих днів з дня винесення постанови. Про пус -
кання строку без поважних причин є підставою для відмови у розгля-
ді скарги. 

Подання в установлений строк скарги зупиняє виконання поста-
нови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог
законодавства у галузі державного експортного контролю на період її
розгляду до прийняття відповідного рішення за справою. Розгляд
скарги на постанову про накладення на юридичну особу штрафу за
порушення вимог законодавства у галузі державного експортного
контролю здійснюється Держекспортконтролем в тримісячний строк
з дня її надходження. 

За результатами розгляду скарги Держекспортконтролем може
бути прийняте рішення про: залишення постанови про накладення на
юридичну особу штрафу з порушення вимог законодавства у галузі
державного експортного контролю без зміни, а скарги – без задово-
лення; скасування постанови і надсилання справи на новий розгляд;
скасування постанови і закриття справи; зміну постанови повністю
або частково таким чином, щоб розмір штрафів не було збільшено.

Копія постанови про розгляд скарги на постанову про накладення
на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства у галу-
зі державного експортного контролю протягом трьох днів надсилаєть-
ся юридичній особі, щодо якої прийняте рішення. 

У разі, коли постанова про накладення на юридичну особу штрафу
за порушення вимог законодавства у галузі державного експортного
контролю винесена керівником центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортно-
го контролю (Головою Держекспортконтролю) та коли результати
розгляду скарги на постанову про накладення на юридичну особу
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Стаття 42 Конституції України передбачає право кожної людини
(фізичної особи) на підприємницьку діяльність, яка не заборонена
законом. 

Як випливає зі змісту статті 35 Цивільного Кодексу України, повна
цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 
16-річного віку і бажає займатись підприємництвом, за наявності
письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або
органу опіки та піклування, тобто якщо така особа зареєструвалась як
підприємець, то вона здобуває повну цивільну дієздатність з моменту
державної реєстрації особи як підприємця. Повна цивільна дієздат-
ність, надана особі, поширюється на всі її цивільні права і обов’язки. 

Адміністративна відповідальність – різновид юридичної відпові-
дальності у вигляді специфічної форми реагування держави на адмі-
ністративне правопорушення, що полягає у застосуванні уповноваже-
ними органами державної влади або їх посадовими особами адмініс-
тративного стягнення, передбаченого КУпАП. 

Статтями 188-17, 212-4 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення (далі – КУпАП) передбачена адміністративна відпові-

штра фу за порушення вимог законодавства у галузі державного екс-
портного контролю (якщо ця скарга розглядалася центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю) не задовольнили юридичну особу, то
вона має право звернутися за захистом своїх порушених або невизна-
них прав та інтересів, що охороняються законом, до суду. Подання
позовної заяви юридичною особою (позивачем) до суду в установле-
ній законом формі, установлений строк, з дотриманням всіх вимог
чинного законодавства зупиняє виконання постанови про накладення
на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства у галу-
зі державного експортного контролю на період її розгляду до при-
йняття судом відповідного рішення за справою.
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Частина Абзац

Стаття 27. Відповідальність суб'єктів 
господарювання – фізичних осіб за 
порушення вимог законодавства в галузі
державного експортного контролю  

ч. 1 абз. 1 Суб'єкти господарювання – фізичні особи, які
порушують законодавство в галузі державного
експортного контролю, несуть адміністративну,
кримінальну та цивільно-правову відповідальність,
передбачену законом.  



дальність фізичних осіб (громадян і посадових осіб) за порушення
законодавства у галузі експортного контролю.

Слід зазначити, що норми, аналогічні за змістом статтям 188-17,
212-4 (перша, друга і третя частини) КУпАП, містяться в абзацах 10,
8, 9 та 12 (відповідно) статті 24 Закону, що коментується (див.
Коментар до статті 24). 

Про вчинення фізичною особою адміністративного правопору-
шення в галузі державного експортного контролю уповноважені на те
особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю, відповідно до
наказу «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення в галузі державного експортного
контролю», виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України 27.01.2014  № 74 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 17.02.2014 за № 304/25081, складають на спеціальному блан-
ку протокол про адміністративне правопорушення (далі – протокол). 

У КУпАП встановлені обов’язкові вимоги до змісту протоколу. У
протоколі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізви-
ще, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу
порушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопору-
шення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане
правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;
пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення спра-
ви. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це
також зазначається в протоколі.

Слід зазначити, що справа про адміністративне правопорушення
розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністра-
тивної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може
бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її спові-
щення, про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло кло-
потання про відкладення розгляду справи.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчи-
нила адміністративне правопорушення; за наявності свідків і потерпі-
лих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмовлення особи, яка вчинила правопорушення, від під-
писання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчини-
ла правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо
змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти моти-
ви свого відмовлення від його підписання.

При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністра-
тивної відповідальності, роз’яснюються права та обов’язки, передба-
чені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має
право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надава-
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ти докази, порушувати клопотання; при розгляді справи користувати-
ся юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права,
який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи
за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою і користу-
ватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться
провадження; оскаржити постанову у справі. 

До протоколу долучаються матеріали, які підтверджують факт
вчинення адміністративного правопорушення (акти перевірок,
висновки експертів, письмові пояснення, повідомлення, листування
з порушником тощо). У випадку здійснення адміністративного пра-
вопорушення групою осіб, протокол складається на кожну особу
окремо. 

Оформлений протокол направляється до суду за місцем складення
цього протоколу.

За результатами розгляду справи про адміністративне порушення
суд виносить одну із постанов: про накладення адміністративного
стягнення або про припинення справи.

До постанови законом пред’явлені певні вимоги, а саме: постанова
повинна містити: найменування суду, що виніс постанову, дату роз-
гляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
викладення обставин, встановлених при розгляді справи; посилання
на нормативний акт, що передбачає відповідальність за дане адмініс-
тративне правопорушення; прийняте у справі рішення. 

Оформлена належним чином постанова у справі про адміністра-
тивне правопорушення доводиться до відома осіб, особисто заінтере-
сованих у результаті справи, а також до відома підприємств, установ і
організацій (якщо постанова складена на посадову особу).

Чинне адміністративне законодавство передбачає гарантії та при-
нцип дотримання законності при накладенні адміністративних стяг-
нень, зокрема, компетентний орган (суд) не може виходити за межі
передбаченого правовою нормою розміру адміністративного стягнен-
ня як у бік зменшення, так і у бік збільшення. 

Статтями 188-17, 212-4 КУпАП передбачена адміністративна від-
повідальність: на громадян – від п’ятнадцяти до двадцяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двад-
цяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Накладення адміністративної відповідальності не тягне за собою
судимості, однак винна особа вважається такою, що має стягнення,
протягом року з дня закінчення виконання стягнення.

Кримінальна відповідальність – вид юридичної відповідальності,
основним змістом якої є покладення на винного примусового обов’яз-
ку зазнати у встановленому законом порядку державного осуду його
особи, а також у випадку призначення понести передбачене кримі-
нальним законом покарання.
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За порушення встановленого порядку здійснення міжнародних
передач товарів, що підлягають державному експортному контролю,
встановлена кримінальна відповідальність (стаття 333 Криміналь -
ного кодексу України).

Порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають
державному експортному контролю, встановлюється Законом, що
коментується, а також іншими нормативно-правовими актами, при-
йнятими на виконання цього Закону. 

Статтею 333 Кримінального кодексу України за порушення вста-
новленого порядку здійснення передач товарів, що підлягають дер-
жавному експортному контролю, кримінальна відповідальність
передбачена в залежності від конкретних обставин скоєння злочину, з
урахуванням повторності скоєння злочину особи винного. За такі
злочини, залежно від ступеня їх суспільної небезпеки, передбачені
різні види покарання: штраф (від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян) або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років або без такого. 

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 права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Цивільно-правова відповідальність фізичної особи – суб’єкта
здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та
подвійного використання випливає із загальних засад цивільного
законодавства, оскільки така особа є учасником цивільно-правових
відносин. 

Цивільно-правова відповідальність – одна з форм (видів) юридич-
ної відповідальності, суть якої полягає у примусовому впливі на
порушника цивільних прав і обов’язків шляхом застосування до нього
санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки.
Цивільно-правова відповідальність передбачена нормами Цивільного
кодексу України та інших актів цивільного законодавства та встанов-
люється на випадок невиконання чи неналежного виконання особою
цивільних обов’язків, які виникають на основі зобов’язань (договорів,
контрактів) або на основі закону (у випадку заподіяння шкоди, пося-
гання на права та блага інших учасників правовідносин). 

Цивільно-правова відповідальність являє собою передбачені зако-
ном або договором (контрактом) невигідні наслідки майнового харак-
теру, що покладаються на правопорушника (боржника), який не вико-
нав зобов’язання чи надав шкоди правам чи благам інших осіб. Вона
має на меті примусити боржника виконати покладені на нього цивіль-
но-правові зобов’язання і виявляється у покладенні на нього обов’яз-
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Коментована стаття встановлює види юридичної відповідальності
(дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільно-правову)
посадових осіб органів виконавчої влади за порушення вимог законо-
давства в галузі державного експортного контролю. 

ку відшкодувати збитки, сплатити неустойку (штраф, пеня), компен-
сувати шкоду, завдану іншим суб’єктам.

Відповідальність у цивільному праві є майновою і має насамперед
компенсаційний характер. Тобто вона спрямована на відновлення
порушення права потерпілої особи. Відповідальність, як правило, стя-
гується з боржника на користь кредитора. Обсяг такої відповідаль-
ності визначається об’єктивними межами завданої шкоди. При цьому
діє принцип повного відшкодування. Відшкодування у повному обся-
зі означає, що компенсуються як реальні збитки (витрати, понесені
кредитором, втрата чи зменшення майна), так і упущена вигода (дохо-
ди, які він не одержав, але міг би одержувати у випадку, якби його
право не було порушене).

Боржник (громадянин) несе цивільно-правову відповідальність
усім майном, яке належить йому на праві власності, за винятком того,
на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення. Перелік
такого майна встановлюється процесуальним законодавством.

Умовами застосування відповідальності у цивільному праві є:
наявність шкоди (майнової та /або моральної); протиправне діяння
особи, яка заподіяла шкоду; причинний зв’язок між діями боржника
та шкодою (шкода є безпосереднім результатом конкретного протип-
равного діяння); вина заподіювача шкоди (особи, яка не виконала чи
неналежно виконала зобов’язання).

300

Частина Абзац

Стаття 28. Відповідальність посадових осіб органів
виконавчої влади за порушення вимог 
законодавства в галузі державного 
експортного контролю

ч. 1 абз. 1 Посадові особи центрального органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, та інших орга-
нів виконавчої влади, залучених до прийняття
рішень у сфері експортного контролю, у разі пору-
шення законодавства в цій сфері несуть дисциплі-
нарну, адміністративну, кримінальну та цивільно-
правову відповідальність, передбачену законом.  



При з’ясуванні питання, яку ж дисциплінарну відповідальність
несуть посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реа-
лізує державну політику у сфері державного експортного контролю та
інших органів виконавчої влади, виявляється, що вони несуть спеці-
альну дисциплінарну відповідальність. Спеціальна дисциплінарна
відповідальність відрізняється від загальної (її несуть працівники за
невиконання або неналежне виконання своїх трудових обов’язків,
передбачених трудовим договором та правилами внутрішнього трудо-
вого розпорядку) колом осіб, до яких вона застосовується (судді, дер-
жавні службовці тощо), колом осіб та органів, уповноважених її засто-
совувати, порядком оскарження тощо. 

Оскільки посадові особи органів виконавчої влади є державними
службовцями, то відповідно до статті 14 Закону України “Про держав-
ну службу” дисциплінарне стягнення застосовується до державних
службовців за невиконання або неналежне виконання службових
обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень,
пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який
порочить його як державного службовця або дискредитує державний
орган, в якому він працює. До державних службовців, крім дисциплі-
нарних стягнень, які передбачені законодавством про працю, можуть
застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу, як попередження
про неповну службову відповідальність, затримка до одного року у при-
своєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного експортного контролю та
інших органів виконавчої влади, залучених до прийняття рішень у
сфері експортного контролю, несуть адміністративну відповідаль-
ність за недодержання встановлених правил у сфері управління та
інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових
обов’язків. Зокрема, порушення встановлених правил полягає в
неправомірній відмові в наданні інформації, несвоєчасному або
неповному наданні інформації, що не відповідає дійсності, у випадках,
коли така інформація надається на запит громадянина чи юридичної
особи відповідно до законів України “Про доступ до публічної інфор-
мації”, “Про звернення громадян”, «Про засади запобігання і протидії
корупції» (стаття 212-3 КУпАП); самоуправстві, тобто самовільному,
всупереч встановленому законом порядку, здійснення свого дійсного
або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або дер-
жавним чи громадським організаціям (стаття 186 КУпАП); залишен-
ня посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду чи окремої
постанови судді або невжиття заходів до усунення зазначених в них
порушень закону, а так само несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу
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суду чи окрему постанову судді; залишення посадовою особою без
розгляду подання органу дізнання чи слідчого про усунення причин і
умов, що сприяли вчиненню злочину, або протесту, припису чи подан-
ня прокурора, а так само несвоєчасна відповідь на подання, протест чи
припис (стаття 185-6 КУпАП) та інші. 

Слід наголосити, що посадові особи органів виконавчої влади,
залучені до прийняття рішень у сфері експортного контролю, несуть
адміністративну відповідальність за невиконання законних вимог
посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного контролю щодо
усунення порушень законодавства в галузі державного експортного
контролю або створення перешкод для виконання покладених на них
обов’язків (стаття 188-17 КУпАП).

Що стосується кримінальної відповідальності посадових осіб цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю та інших органів виконавчої
влади, залучених до прийняття рішень у сфері експортного контро-
лю, то з норм Кримінального кодексу України (далі – КК) випливає
принцип особистої відповідальності. Він полягає у тому, що якщо
така посадова особа скоїла злочин, то вона несе за нього кримінальну
відповідальність і повинна нести покарання як фізична особа, оскіль-
ки кримінальну відповідальність можна нести лише за власні дії (без-
діяльність). Кримінальна відповідальність за порушення порядку
здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному 
експортному контролю, передбачена статтею 333 КК України 
(див. Коментар до ст. 27). 

Крім того, така посадова особа несе кримінальну відповідальність
за суспільно небезпечні діяння у сфері службової діяльності, яка може
бути пов’язана зі сферою державного експортного контролю, зокрема.
До них належать зловживання владою або службовим становищем
(ст. 364 КК України); службове підроблення (ст. 366 КК України);
службова недбалість (ст. 367 КК України); прийняття пропозиції, обі-
цянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 
(ст. 368 КК України); незаконне збагачення (ст.. 368-2 КК України),
пропозиція, обіцянка або надавання неправомірної вигоди службовій
особі (ст. 369 КК України); зловживання впливом (ст.. 369-2); прово-
кація підкупу (ст. 370 КК України).

Суспільна небезпека службового злочину полягає у тому, що вони
перешкоджають нормальній діяльності органів державної влади, а
також є проявом корупції, що підриває авторитет державної влади.
Необхідність забезпечення кримінально-правової охорони відносин у
сфері службової діяльності ґрунтується на вимогах Конституції Ук -
раїни, яка зобов’язує органи державної влади, їх посадових осіб діяти
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лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Кон -
ституцією і законами України (частина 2 ст. 19 Конституції України).

За службові злочини залежно від ступеня їх суспільної небезпеки
передбачені різні види покарання: штраф, позбавлення права займа-
ти певні посади або займатися певною діяльністю, виправні роботи,
конфіскація майна, арешт, обмеження волі, позбавлення волі на пев-
ний строк. 

Для настання цивільної відповідальності, передбаченої нормами
коментованої статті, необхідно, щоб посадова особа центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю та іншого органу виконавчої влади,
залученого до прийняття рішень у сфері експортного контролю, зав-
дала шкоди при здійсненні своїх повноважень, обсяг яких встановлю-
ється відповідними правовими актами. Такі особи наділені правом в
межах своєї компетенції давати для юридичних осіб і фізичних осіб –
суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів вказівки правового
характеру, що підлягають обов’язковому виконанню, відповідно до
законодавства застосовувати примусові заходи.

Обов’язковими умовами відшкодування шкоди, як і в інших
випадках виникнення зобов’язань по відшкодуванню шкоди, є наяв-
ність вини і причинного зв’язку між заподіянням шкоди та незакон-
ними діями (бездіяльністю) особи, яка таку шкоду заподіяла.

Відповідно до змісту статті 1174 Цивільного кодексу України
обов’язок відшкодовувати завдану шкоду перед потерпілими покла-
дається не на посадову особу, незаконними рішеннями, діями або без-
діяльністю якої завдано шкоди, а на державу в особі центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю та інших органів виконавчої влади,
залучених до прийняття рішень у сфері експортного контролю. Тобто
вимоги про відшкодування шкоди до посадових осіб, які безпосеред-
ньо її завдали, не повинні пред’являтися незалежно від їх вини. У цих
випадках має місце відповідальність без вини центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю та інших органів виконавчої влади, залучених
до прийняття рішень у сфері експортного контролю. Тому матеріаль-
на та моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам -
суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів, незаконними
рішеннями, діями або бездіяльністю посадових осіб органів виконав-
чої влади відшкодовується за рішенням суду за рахунок держави. Але
це не означає, що посадові особи центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортно-
го контролю та інших органів виконавчої влади, залучені до прийнят-
тя рішень у галузі експортного контролю, не несуть ніякої відпові-
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дальності за заподіяну ними матеріальну та моральну шкоду. У цих
випадках наступає право зворотної вимоги (регресу) центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю та інших органів виконавчої влади,
залучених до прийняття рішень у сфері експортного контролю до
своїх працівників (посадових осіб). 

Отже, посадові особи несуть відповідальність за нормами трудово-
го права, де передбачається можливість відшкодовувати шкоду, завда-
ну ними під час виконання своїх службових обов’язків. Розмір від-
шкодування, що підлягає стягненню з посадових осіб, за певних
обставин може бути зменшений. Це залежить від багатьох чинників,
зокрема: від ступеня вини посадової особи, що заподіяла шкоду; її
матеріального стану; конкретних обставин спричинення шкоди тощо.
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Заходи, що пов’язані із державним експортним контролем, здійс-
нюють Держекспортконтроль, інші центральні органи виконавчої
влади, суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів, інші суб’єк-
ти господарювання України.

Фінансування діяльності Держекспортконтролю, який відповідно
до Положення про Державну службу експортного контролю України,
затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року 
№ 448, є центральним органом виконавчої влади, що реалізує держав-
ну політику у сфері державного експортного контролю і належить до
бюджетної установи, інших центральних органів виконавчої влади,
здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України на
фінансування державного управління (Бюджетний кодекс України, 
8 липня 2010 року № 2456-VI, стаття 87 (глава 14), пункт 1.1). 

Відповідно до Бюджетного кодексу України:
“бюджет” – план формування та використання фінансових ресурсів

для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно орга-
нами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;

“видатки бюджету” – кошти, спрямовані на здійснення програм та
заходів, передбачених відповідним бюджетом; 

“бюджетні установи” – органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому

Розділ V.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

Частина Абзац
Стаття 29. Фінансування заходів, пов'язаних із

здійсненням державного експортного 
контролю

ч. 1 абз. 1 Фінансування заходів, пов'язаних із здійснен-
ням державного експортного контролю, прова-
диться за рахунок і в межах коштів, передбачених
Державним бюджетом України на утримання від-
повідних державних органів. 



порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного
бюджету чи місцевого бюджету;

“головні розпорядники бюджетних коштів” – бюджетні установи в
особі їх керівників, які відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу
України від 8 липня 2010 року № 2456-VI отримують повноваження
шляхом встановлення бюджетних призначень; 

“бюджетна програма” – сукупність заходів, спрямованих на досяг-
нення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та
реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно
до покладених на нього функцій;

“паспорт бюджетної програми” – документ, що визначає мету, зав-
дання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних
виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджет-
ної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого
законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий
бюджет). 

Головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених у
Державному бюджеті України на фінансування бюджетних програм,
пов’язаних із здійсненням державного експортного контролю, є
Мінекономрозвитку.

Метою таких програм є реалізація заходів, спрямованих на вста-
новлення та забезпечення державного контролю за здійсненням між-
народних передач товарів військового призначення та подвійного
використання, контролю за використанням цих товарів у заявлених
цілях, у тому числі щодо недопущення використання товарів, що під-
лягають державному експортному контролю, у терористичних та
інших протиправних цілях.

Відповідальним виконавцем бюджетних програм, пов’язаних із
здійсненням державного експортного контролю, є Держекспорт кон -
троль.

Паспорта бюджетних програм, пов’язаних із здійсненням держав-
ного експортного контролю, і відповідальним виконавцем яких є
Держекспортконтроль, затверджуються наказом Мінекономрозвитку
та наказом Мінфіну.

Заходи в галузі експортного контролю, що здійснюються суб’єкта-
ми господарювання України, які не належать до бюджетних установ,
фінансуються за рахунок коштів власної господарської діяльності.

Деякі заходи мають змішане фінансування. Зокрема, відшкодуван-
ня витрат на проведення перевірок використання іноземними кінце-
вими споживачами товарів, які були імпортовані з України з надан-
ням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях,
здійснюється за рахунок і в межах статей державного бюджету, з яких
фінансується діяльність МЗС, СБУ, ДФС та Держекспортконтролю. 
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Справляння плати здійснюється за надання центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю (Держекспортконтролем), суб’єктам здійснен-
ня міжнародних передач товарів, іноземним суб’єктам господарської
та іншої діяльності, військовим формуванням, правоохоронним орга-
нам, органам та підрозділам цивільного захисту України платних
адміністративних послуг з оформлення та видачі таких документів у
галузі державного експортного контролю:

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. 

Плата справляється окремо за надання кожної адміністративної
послуги з урахуванням того, що розмір плати встановлюється:

1) залежно від типу документа – у разі оформлення та видачі гене-
ральних і відкритих дозволів на здійснення експорту/імпорту товарів,
разових, генеральних та відкритих висновків на проведення перегово-
рів, а також посвідчення про реєстрацію суб’єкта здійснення міжна-
родних передач товарів;

Частина Абзац
Стаття 30. Справляння плати за оформлення та 

видачу документів у галузі державного
експортного контролю  

ч. 1 – За видачу документів про реєстрацію суб'єктів
здійснення міжнародних передач товарів, видачу
дозволів, висновків, міжнародних імпортних сер-
тифікатів чи сертифікатів підтвердження доставки
справляється плата, кошти від якої зараховуються
до Державного бюджету України. За видачу
зазначених документів не справляється плата з
центральних органів виконавчої влади.

ч. 2 – Розмір плати, зазначеної в частині першій цієї
статті, визначається Кабінетом Міністрів України
залежно від типу документа або вартості контракту.

(частина друга статті 30 в редакції Закону України
від 23.09.2010 р. N 2561-VI
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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 товарів;

3) виходячи з вартості, визначеної у додатковій угоді до контракту, –
у разі оформлення та видачі разових дозволів на здійснення експор-
ту/імпорту товарів за додатковими угодами до контракту, згідно з
якими збільшується вартість, визначена у контракті. У разі, коли згід-
но з додатковою угодою зазначена вартість зменшується, плата не
повертається;

4) в обсязі, передбаченому для оформлення та видачі посвідчення
про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, – у
разі внесення змін до такого посвідчення.

Плата за оформлення та видачу не використаних платниками
документів не повертається.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі зазначених доку-
ментів плата не справляється.

Розмір плати за документи в галузі експортного контролю визна-
чається згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня
2011 р. № 746:

Вид документа

Розмір плати за 
надання послуги, 

неоподатковуваних 
мінімумів доходів 

громадян

Сума 
в грн.

Посвідчення про реєстрацію 200 3400

Разовий висновок на проведення 
переговорів 20 340

Генеральний висновок на проведення
переговорів 30 510

Відкритий висновок на проведення
переговорів 100 1700

Разовий дозвіл (висновок) на 
тимчасове ввезення/ вивезення товарів 5 85

Генеральний дозвіл (висновок) на 
здійснення експорту/ імпорту товарів
на безоплатній основі (у тому числі
гарантійне обслуговування або ремонт
і постачання запасних частин за 
рекламаційними актами)

10 170
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Відповідно до Переліку платних адміністративних послуг, які
надаються Держекспортконтролем згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 746, плата за надання адмі-
ністративних послуг надходить до загального фонду державного бюд-

Вид документа

Розмір плати за 
надання послуги, 

неоподатковуваних 
мінімумів доходів 

громадян

Сума 
в грн.

Відкритий дозвіл (висновок) на 
здійснення експорту/ імпорту товарів
на безоплатній основі (у тому числі
гарантійне обслуговування або ремонт
і постачання запасних частин за
рекламаційними актами)

20 340

Генеральний дозвіл (висновок) на 
тимчасове ввезення/ вивезення товарів 10 170

Відкритий дозвіл (висновок) на 
тимчасове ввезення/ вивезення товарів 20 340

Разовий дозвіл (висновок) на 
здійснення експорту/ імпорту товарів
за контрактом вартістю: 
на безоплатній основі
до 50 000 грн. включно
від 50 000 до 500 000 грн. включно
від 500 000 до 5 000 000 грн. включно
від 5 000 000 до 50 000 000 грн. включно
понад 50 000 000 грн.

5
20
30
60

100
200

85
340
510

1020
1700
340

Генеральний дозвіл (висновок) на 
здійснення експорту/ імпорту 150 2550

Відкритий дозвіл (висновок) на 
здійснення експорту/ імпорту 250 4250

Разовий висновок на транзит 
територією України 50 850

Міжнародний імпортний сертифікат 50 850



жету за кодом класифікації доходів бюджету 22012500 “Плата за на -
дання інших адміністративних послуг”; штрафи надходять до загаль-
ного фонду державного бюджету за кодом класифікації доходів бюд-
жету 21081100 “Адміністративні штрафи та інші санкції”.

Для отримання документів в галузі експортного контролю необ-
хідно:

1. Знати номер документа (присвоюється при подачі документів).
2. Надати до Держекспортконтролю оригінал (або копію) платіж-

ного доручення про перерахування в повному обсязі до державного
бюджету плати за надання послуги, засвідченого печаткою та підпи-
сами керівників підприємства, або оригінал квитанції про сплату та
довідку відповідного органу, що контролює справляння надходжень
бюджету, про фактичне надходження коштів до бюджету.

3. Надати довіреність на ім’я отримувача.
4. Мати при собі паспорт або інший документ, що засвідчує особу.
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Розділ VІ.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у
частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після
набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо при-
ведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Закон України “Про державний контроль за міжнародними пере-
дачами товарів військового призначення та подвійного використан-
ня” має розділ VI, що має назву “Прикінцеві положення”. За загаль-
ними правилами юридичної техніки зміст “прикінцевих положень”
нормативно-правових актів регламентує особливості набрання чин-
ності актом, дії його окремих правових положень, визначає питання
взаємодії з іншими діючими нормативно-правовими актами.

Зміст “Прикінцевих положень” кожного окремого нормативно-
правового акта є індивідуальним, що обумовлено особливостями
сфери суспільних відносин, що регулюється.

Структурна побудова розділу має послідовну числову нумерацію
та поділена на окремі статті.

Пункт 1 розділу VI “Прикінцевих положень” визначає, що Закон
України набирає чинності з моменту опублікування. 

Пункт 2 розділу VI “Прикінцевих положень” регламентує загальне
правило дії нормативно-правових актів у часі, а саме: закони, прийня-
ті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не супере-
чить цьому Закону.
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Окремо законодавець надає доручення Кабінету Міністрів
України як вищому органу виконавчої влади:

– подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо при-
ведення законів України у відповідність із цим Законом;

– привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

– забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Термін виконання доручення становить 6 або менше місяців.
Після прийняття цього Закону Верховною радою України він був

підписаний Президентом України та зареєстрований за № 549-IV.
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Список скорочень

АГ – Австралійська група
ВД – Вассенаарська домовленість
ГЯП – Група ядерних постачальників
Держмитслужба – Державна митна служба України
Держекспортконтроль – Державна служба експортного контролю 

України
ДНЯЗ – Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
ДТО —  Договір про торгівлю озброєнням
ДФС – Державна фіскальна служба України
ЄС – Європейський Союз
ЗМЗ – зброя масового знищення
КБТЗ –  Конвенція про заборону розробки, виробництва та 

нагромадження запасів бактеріологічної (біологічної) і 
токсинної зброї та про їх знищення

КЗХЗ – Конвенція про заборону розробки, виробництва, 
накопичення, застосування хімічної зброї та 
про її знищення

КК – Кримінальний кодекс України
КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення
КЦ – Комітет Цангера
МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії
МВС – Міністерство внутрішніх справ України
МЗС – Міністерство закордонних справ України
Мінекономрозвитку – Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України
Міноборони – Міністерство оборони України
Мінфін – Міністерство фінансів України
МОН – Міністерство освіти та науки України
ОБСЄ – Організація з безпеки та співробітництва в Європі
ООН – Організація Об’єднаних Націй
ПЗРК – переносний зенітно-ракетний комплекс
РБ ООН – Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй 
РКРТ – Режим контролю за ракетними технологіями
СБУ – Служба Безпеки України
СЗЛО – стрілецька зброя та легке озброєння
ТВП – товари військового призначення
ТПВ – товари подвійного використання
УКТЗЕД – Українська класифікація товарів 

зовнішньоекономічної діяльності
ХЗ – хімічна зброя
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ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ
(основні нормативно-правові акти)

1. Закон України “Про державний контроль за міжнародними пере-
дачами товарів військового призначення та подвійного викорис-
тання” від 20 лютого 2003 року № 549-ІV.

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ
(стаття 333).

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-Х
від 7 грудня 1984 року (статті 18817, 2124 та 255).

4. Закон України “Про основи національної безпеки України” від
19.06.2003 № 964-IV.

5. Закон України вiд 16 квітня 1991 року № 959-XII “Про зовніш-
ньоекономічну діяльність” (стаття 20).

6. Закон України від 5 березня 1998 року №183/98-ВР “Про Раду
національної безпеки і оборони України”.

7. Закон України від 6 грудня 1991 року № 1932-ХІІ “Про оборону
України”.

8. Закон України від 3 березня 1999 року № 464-ХІV “Про державне
оборонне замовлення” (стаття 8)

9. Закон України від 16 квітня 1994 року № 1775-ІІІ “Про ліцензу-
вання певних видів господарської діяльності”.

10. Закон України від 29 червня 2004 року № 1906-IV “Про міжна-
родні договори”.

11. Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-XIІ “Про державну
таємницю”.

12. Закон України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI “Про адмініс-
тративні послуги”.

13. Закон України від 8 лютого 1995 року № 39/95-ВР “Про викорис-
тання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

14. Закон України від 30 червня 1995 року №255/95-ВР “Про повод-
ження з радіоактивними відходами”.

15. Указ Президента України від 27 грудня 2001 року № 1265 “Про
Державну службу експортного контролю України”.

16. Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 448 “Про
Державну службу експортного контролю України”.
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17. Указ Президента України від 21 квітня 1999 року № 422 “Про
заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітниц-
тва України з іноземними державами”.

18. Указ Президента України від 15 серпня 1999 року № 861 “Про
порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів
відповідно до міжнародних зобов’язань України”.

19. Указ Президента України від 20 березня 2002 року № 276 “Про
розмежування повноважень центральних органів виконавчої
влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними
державами”.

20. Указ Президента України від 24 грудня 2002 року № 1207 “Про
додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжна-
родного військово-технічного співробітництва”.

21. Указ Президента України від 25 грудня 2003 року № 1488 “Про
заходи щодо впорядкування діяльності з міжнародних повітряних
перевезень товарів військового призначення та подвійного вико-
ристання”.

22. Указ Президента від 14 грудня 2004 року № 1483 “Про деякі
питання передачі державної таємниці іноземній державі чи між-
народній організації”.

23. Указ Президента України від 28 грудня 2006 року № 1149 “Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листо-
пада 2006 року “Про Комітет з політики військово-технічного спів-
робітництва та експортного контролю при Президентові України”.

24. Указ Президента України від 5 березня 2007 року № 180 “Про між-
відомчу Комісію з політики військово-технічного співробітництва
та експортного контролю”.

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року 
№ 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі”.

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року
№ 1807 “Про затвердження Порядку здійснення державного контро-
лю за міжнародними передачами товарів військового призначення”.

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року 
№ 86 “Про затвердження Порядку здійснення державного контролю
за міжнародними передачами товарів подвійного використання”.

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 767 “Про
затвердження Положення про порядок проведення експертизи в
галузі державного експортного контролю”.
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29. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року № 500
“Про затвердження Порядку державного експортного контролю за
проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів”.

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 року 
№ 838 “Про затвердження Положення про порядок надання суб’єк-
там зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійс-
нення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів,
які містять відомості, що становлять державну таємницю”.

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 року 
№ 920 “Про затвердження Положення про порядок надання
гарантій та здійснення державного контролю за виконанням
зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які під-
лягають державному експортному контролю”.

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 року 
№ 1228 “Про надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності
повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів вій-
ськового призначення та товарів, які містять відомості, що станов-
лять державну таємницю”.

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року 
№ 1080 “Про затвердження Порядку державної атестації системи
внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом
здійснення міжнародних передач товарів”.

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року 
№ 746 “Про затвердження Порядку справляння плати за надання
платних адміністративних послуг з оформлення та видачі доку-
ментів у галузі державного експортного контролю і переліку плат-
них адміністративних послуг, що надаються Державною службою
експортного контролю, та розміру плати за їх надання”.

35. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада 
2003 року № 690-р “Про вдосконалення механізму здійснення
контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів
військового призначення та подвійного використання”.

36. Наказ Мінекономрозвитку від 16 грудня 2013 року № 1490 “Про
затвердження Порядку розгляду справ про порушення юридични-
ми особами вимог законодавства в галузі державного експортного
контролю”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
17 січня 2014 року за № 101/24878.
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37. Наказ Мінекономрозвитку від 27 січня 2014 року № 74 “Про
затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністра-
тивні правопорушення в галузі державного експортного контро-
лю”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 лютого
2014 року за № 304/25081.

38. Наказ Держекспортконтролю від 27 квітня 2009 року № 31 “Про
затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі
суб’єктів підприємницької діяльності як суб’єктів здійснення між-
народних передач товарів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 15 липня 2009 року за № 637/16653.

39. Наказ Держекспортконтролю від 9 січня 2004 року № 5 “Про затвер-
дження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання
дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів,
що надаються Держекспортконтролем”, зареєстрований в Мініс -
терстві юстиції України 21 січня 2004 року за № 90/8689.

40. Наказ Держекспортконтролю від 19 березня 2010 року № 34 “Про
затвердження Порядку надання інформаційно-методичної допо-
моги зі створення та налагодження функціонування систем внут-
рішньофірмового експортного контролю, створених суб’єктами
здійснення міжнародних передач товарів”.

41. Наказ Держекспортконтролю від 29 листопада 2004 року № 355
“Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і викорис-
тання дозвільних документів у галузі державного експортного кон-
тролю”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 груд ня
2004 року за № 1576/10175.

42. Наказ Держекспортконтролю від 17 листопада 2006 року № 412
“Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення
суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів систем внут-
рішньофірмового експортного контролю”.

43. Наказ Держекспортконтролю від 15 березня 2006 року № 82
“Про затвердження Інструкції про порядок надання юридичним
особам повноважень на проведення недержавної експертизи
товарів у галузі державного експортного контролю”, зареє -
стрований в Мі ністерстві юстиції України 29 березня 2006 року
за  № 345/12219. 

44. Наказ Держекспортконтролю від 8 липня 2005 року № 193 “Про
затвердження Інструкції про порядок заповнення заяви про отри-
мання (продовження терміну дії) повноважень на право здійснен-
ня експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів,
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які містять відомості, що становлять державну таємницю”, зареєс-
трований в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2005 року за
№ 1174/11454. 

45. Спільний наказ Держекспортконтролю та НКАУ від 16 грудня 2004
року № 371/334 “Про затвердження Положення про порядок залу-
чення представництв генерального замовника – Національного кос-
мічного агентства України до виконання робіт у галузі державного
експортного контролю на підприємствах космічної галузі”, зареєс-
трований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2004 року за 
№ 1659/10258. 
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Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України 
від 23 вересня 2010 року N 2561-VI, 
від 13 квітня 2012 року N 4652-VI, 
від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI, 
від 4 липня 2013 року N 406-VII
від 1 липня 2014 року № 1560-VII

(У тексті Закону слова “суб’єкт підприємницької
діяльності” та “суб’єкт зовнішньоекономічної 
діяльності” у всіх відмінках і числах замінено с
ловами “суб’єкт господарювання” у відповідному 
відмінку і числі згідно із Законом України від 
23 вересня 2010 року N 2561-VI)
(У тексті Закону слова “спеціально уповноважений
орган виконавчої влади з питань державного експорт ного
контролю” в усіх відмінках замінено словами 
“центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері державного експортного 
контролю” у відповідному відмінку згідно із Законом
України від 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

Цей Закон регулює діяльність, пов’язану з державним контролем
за міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання, з метою забезпечення захисту національ-
них інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов’язань
щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її достав-
ки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснен-
ня заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у
терористичних та інших протиправних цілях. 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Ïðî äåðæàâíèé êîíòðîëü çà ì³æíàðîäíèìè ïåðåäà÷àìè
òîâàð³â â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åííÿ òà 

ïîäâ³éíîãî âèêîðèñòàííÿ
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Розділ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Частина Абзац Стаття 1. Визначення термінів

–

–

–

–

–

–

–

абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

абз. 5

абз. 6

абз. 7

У цьому Законі наведені нижче терміни вжи-
ваються в такому значенні: 

міжнародні передачі товарів – експорт, імпорт,
реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі
України або тимчасове ввезення на її територію,
транзит товарів територією України, а також будь-
які інші передачі товарів, що здійснюються за меж-
ами України; 

(абзац другий статті 1 із змінами, внесени ми  згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

експорт – продаж або передача на інших законних
підставах товарів іноземним суб'єктам господарської
та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення
цих товарів за межі митного кордону України, вклю-
чаючи реекспорт товарів, у тому числі:

продаж або передача товарів в Україні посольству
чи представнику будь-якої юридичної особи інозем-
ної держави, іноземцю чи особі без громадянства;

продаж або передача в Україні чи за її межами
права управління (контролю) товарами відповідно
юридичній особі іноземної держави чи її представ-
нику, іноземцю чи особі без громадянства, у тому
числі через засоби зв'язку; 

розкриття технології іноземцю чи особі без гро-
мадянства; 

фактичне відвантаження товарів з метою подаль-
шої їх передачі або переміщення за межі України; 
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–

–

–

–

–

–

–

–

абз. 8

абз. 9

абз. 10

абз. 11

абз. 12

абз. 13

абз. 14

абз. 15

ембарго (повне або часткове) – заборона чи
обмеження експорту товарів до держав, визначених
міжнародними організаціями, членом яких є
Україна, або до держав, щодо яких проводиться від-
повідна національна політика; 

імпорт – купівля або отримання на інших закон-
них підставах від іноземних суб'єктів господарської
та іншої діяльності товарів із ввезенням або без вве-
зення цих товарів в Україну, включаючи їх купівлю
для власного споживання філіями та представницт-
вами установ і організацій України, що знаходяться
за її межами, а також дипломатичними представ-
ництвами та консульськими установами України за
кордоном; 

реекспорт – продаж або передача на інших
законних підставах іноземним суб'єктам госпо-
дарської та іншої діяльності з вивезенням або без
вивезення за межі України товарів, раніше імпорто-
ваних в Україну; 

транзит – перевезення товарів з однієї до іншої
іноземної держави територією України між двома
пунктами 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 перевезення
на території України в установленому порядку
переходить від однієї до іншої особи; 

тимчасове вивезення товарів – вивезення това-
рів з України до іноземної держави з наступним їх
поверненням в Україну; 

тимчасове ввезення товарів – ввезення товарів в
Україну з іноземної держави з наступним їх виве-
зенням за межі України; 

товари – товари військового призначення та
подвійного використання; 

товари військового призначення в сукупності чи
окремо – це: 
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–

–

–

–

–

–

абз. 16

абз. 17

абз. 18

абз. 19

абз. 20

абз. 21

вироби військового призначення – озброєння,
боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеці-
альні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибу-
хові речовини, а також матеріали та обладнання, спе-
ціально призначені для розроблення, виробництва
або використання зазначених виробів; 

послуги військового призначення – надання іно-
земним юридичним чи фізичним особам в Україні або
за її межами послуг, у тому числі посередницьких
(брокерських), у сфері розроблення, виробництва,
будівництва, складання, випробування, ремонту, тех-
нічного обслуговування, модифікації, модернізації,
експлуатації, управління, демілітаризації, знищення,
збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, придбан-
ня або використання виробів чи технологій військо-
вого призначення, а також надання зазначеним юри-
дичним особам іноземної держави чи її представни-
кам або іноземцям послуг з фінансування таких робіт; 

технології військового призначення – спеціальна
інформація в будь-якій формі (за винятком загально-
доступної інформації), необхідна для розроблення,
виробництва або використання виробів військового
призначення та надання послуг військового призна-
чення. Ця інформація може надаватися у формі тех-
нічних даних або технічної допомоги: 

технічні дані – проекти, плани, креслення, схеми,
діаграми, моделі, формули, специфікації, програмне
забезпечення, 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; 

базові технології – технології, які визначають
принцип роботи і використання техніки, та елементи
технологій, без яких військова техніка не може бути
створена і використана; 
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абз. 22

абз. 23

абз. 24

товари подвійного використання – окремі види
виробів, обладнання, матеріалів, програмного забез-
печення і технологій, спеціально не призначені для
військового використання, а також послуги (технічна
допомога), пов'язані з ними, які, крім цивільного при-
значення, можуть бути використані у військових або
терористичних цілях чи для розроблення, виробницт-
ва, використання товарів військового призначення,
зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної
зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі
окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин,
бактеріологічних, біологічних та токсичних препара-
тів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України; 

(абзац двадцять другий статті 1 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

послуги (технічна допомога) подвійного викори-
стання – надання іноземним юридичним особам чи
іноземцям в Україні або за її межами технічної підт-
римки, пов'язаної з ремонтом, розробленням, вироб-
ництвом, використанням, складанням, випробуван-
ням, модифікацією, модернізацією, підтримкою в
робочому стані, включаючи авторський та гарантій-
ний нагляд, або будь-яке інше технічне обслуговуван-
ня систем, обладнання та їх компонентів, програмно-
го забезпечення та технологій, що підлягають держав-
ному експортному контролю. Послуга (технічна
допомога) може набувати форми інструктажу, підви-
щення кваліфікації, навчання, практичного освоєння
методів роботи, надання консультацій і може включа-
ти передачу технічних даних; 

(статтю 1 доповнено новим абзацом 
двадцять третім згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI, у зв'язку з цим абзаци 
двадцять третій – сороковий вважати відповідно 

абзацами двадцять четвертим – сорок першим)

кінцеві споживачі – суб'єкти господарювання
України, державні органи України, Збройні Сили
України та інші військові формування, правоохорон-
ні органи, іноземні суб'єкти господарської та іншої
діяльності, які безпосередньо є споживачами товарів,
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абз. 25

абз. 26

абз. 27

абз. 28

абз. 29

абз. 30

абз. 31

відповідно імпортованих в Україну або експортова-
них з України; 

військове кінцеве використання – використання
будь-яких товарів з метою розроблення, виробництва,
складання, випробування, ремонту, технічного обслу-
говування, модифікації, модернізації, експлуатації,
зберігання, виявлення, ідентифікації, придбання
виробів військового призначення, у тому числі: 

використання виробничого, випробувального або
технологічного обладнання та його компонентів; 

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

включення таких товарів до складу виробів вій-
ськового призначення; 

суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів –
зареєстрований центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю, суб'єкт господарю-
вання України, який має намір здійснювати або здій-
снює міжнародні передачі товарів, включаючи посе-
редницьку (брокерську) діяльність; 

дозвіл – документ, виданий центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, який надає
право на експорт чи імпорт товарів. Дозвіл може бути
разовим, генеральним або відкритим; 

(абзац тридцятий статті 1 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

висновок – документ, виданий центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері державного експортного контролю, який
надає право на тимчасове ввезення або вивезення
товарів чи їх транзит, проведення переговорів,
пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних
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абз. 32

абз. 33

абз. 34

абз. 35

договорів (контрактів) про міжнародні передачі това-
рів військового призначення або про експорт товарів
подвійного використання та інших товарів до держав,
стосовно яких установлено часткове ембарго на
поставки таких товарів. Висновок може бути разовим,
генеральним або відкритим; 

(абзац тридцять перший статті 1 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

разовий дозвіл чи висновок – дозвіл чи висновок,
який надається суб'єкту здійснення міжнародних
передач товарів або суб'єктам, зазначеним у частині
третій статті 15 цього Закону, для проведення відпо-
відних переговорів або здійснення конкретної міжна-
родної передачі товарів визначеному кінцевому спо-
живачу із зазначенням їх найменування, кількості,
вартості, особливих умов поставки, назви іноземного
суб'єкта господарської або іншої діяльності, держави
призначення або походження товарів та їх кінцевого
споживача; 

(абзац тридцять другий статті 1 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

генеральний дозвіл чи висновок – дозвіл чи вис-
новок, який надається суб'єкту здійснення міжна-
родних передач товарів для неодноразового прове-
дення відповідних переговорів чи здійснення між-
народних передач товарів визначеному кінцевому
споживачу із зазначенням їх найменування, особли-
вих умов поставки, назви іноземного суб'єкта госпо-
дарської або іншої діяльності, держави призначення
або походження товарів та їх кінцевого споживача; 

відкритий дозвіл чи висновок – дозвіл чи висно-
вок, який надається суб'єкту здійснення міжнародних
передач товарів для неодноразового проведення від-
повідних переговорів чи здійснення міжнародних
передач товарів із зазначенням тільки їх найменуван-
ня, особливих умов поставки та назви держави при-
значення або походження товарів; 

державний експортний контроль – комплекс захо-
дів з контролю за міжнародними передачами товарів,
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абз. 36

абз. 37

абз. 38

абз. 39

їх використанням юридичною чи фізичною особою,
що здійснюється центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю, та іншими державни-
ми органами з метою забезпечення захисту інтересів
національної безпеки та відповідно до міжнародних
зобов'язань України; 

система внутрішньофірмового експортного
контролю – комплекс заходів організаційного,
правового, інформаційного та іншого характеру,
що виконується суб'єктом здійснення міжнарод-
них передач товарів з метою дотримання ним та
підпорядкованими йому структурними підрозділа-
ми вимог законодавства в галузі експортного конт-
ролю;

посередницька (брокерська) діяльність – будь-які
дії суб'єкта господарювання України, що сприяють
здійсненню міжнародних передач товарів військо-
вого призначення, включаючи дії з фінансування,
транспортування чи експедирування вантажів,
незалежно від походження таких товарів і території,
на якій провадиться зазначена діяльність; 

документ про гарантію – документ, який містить
письмове зобов'язання (підтвердження) уповнова-
женого на це державного органу України або іно-
земної держави щодо використання в заявлених
цілях товарів і видається у формі міжнародного
імпортного сертифіката, сертифіката підтверджен-
ня доставки чи іншого документа, що містить таке
зобов'язання (підтвердження), а також документ,
який містить письмове зобов'язання кінцевого спо-
живача, що видається у формі сертифіката кінцево-
го споживача; 

міжнародний імпортний сертифікат – документ,
виданий уповноваженим на це державним органом
держави-імпортера, який підтверджує зобов'язання
імпортера імпортувати товари до своєї держави, а
якщо товари не будуть до неї імпортовані, то не від-
правляти їх в інше місце без дозволу зазначеного
державного органу; 
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абз. 40

абз. 41

сертифікат підтвердження доставки – документ,
виданий уповноваженим на це державним органом
держави-імпортера, який підтверджує, що зазначені в
ньому товари доставлено до цієї держави; 

сертифікат кінцевого споживача – документ, яким
кінцевий споживач визначає місце та мету кінцевого
використання (встановлення) товарів і гарантує, що
ці товари не будуть використані в інших цілях, ніж
зазначені в сертифікаті, не будуть передані іншому
споживачу на території держави призначення або
реекспортовані без дозволу відповідного державного
органу, а також бере на себе інші гарантії (зобов'язан-
ня) щодо імпортованих товарів, передбачені умовами
зовнішньоекономічного договору (контракту) чи
вимогами держави – експортера товару. 

(абзац сорок перший статті 1 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

Частина Абзац Стаття 2. Сфера застосування Закону

ч. 1 – Дія цього Закону поширюється на діяльність,
пов'язану з міжнародними передачами товарів,
включаючи надання посередницьких (брокерських)
послуг, виробниче, науково-технічне та інше коопе-
рування, демонстрування товарів як експонатів на
міжнародних виставках та ярмарках з метою рекла-
мування, проведення випробувань, торгівлю та опе-
рації з обміну ними. 

(частина перша статті 2 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України від 23.09.2010 р. 

N 2561-VI)

ч. 2

ч. 2

абз. 1

абз. 2

Дія цього Закону не поширюється на: 

переміщення товарів у зв'язку із заходами, що
проводяться військовими формуваннями, право-
охоронними органами, органами та підрозділами
цивільного захисту України за її межами або підроз-
ділами збройних сил інших держав на території
України відповідно до міжнародних договорів
України, якщо ними передбачені спеціальні меха-
нізми контролю за переміщенням таких товарів; 
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ч. 2

ч. 2

ч. 2

ч. 2

абз. 3

абз. 4

абз. 5

абз. 6

міжнародні передачі газової, спортивної чи
мисливської зброї, зброї, що споряджається гумови-
ми або аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, іншої
зброї, на яку поширюється дія дозвільної системи
щодо обігу такої зброї, а також складові частини,
патрони та боєприпаси до неї; 

міжнародні передачі спеціальних засобів, що
застосовуються під час охорони громадського
порядку, за переліком, затвердженим Кабінетом
Міністрів України; 

вивезення, ввезення згідно з міжнародними
договорами табельної та службово-штатної зброї
під час виконання службових обов'язків особами
рядового і начальницького складу органів внутрі-
шніх справ, військовослужбовцями, іншими особа-
ми, які відповідно до законодавства України мають
право на носіння такої зброї;

ввезення на період проведення антитерористич-
ної операції та/або запровадження воєнного стану
відповідно до законодавства спеціальних засобів
індивідуального захисту (каски, виготовлені відпо-
відно до військових стандартів або технічних умов,
чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них
компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), код
товару згідно з УКТ ЗЕД 6506 10 80 00; бронежи -
лети, код товару згідно з УКТ ЗЕД 6211 43 90 00,
виготовлені відповідно до військових стандартів
або військових умов для потреб правоохоронних
органів, Збройних Сил України та інших військових
формувань, утворених відповідно до законів Ук раї -
ни, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з теро-
ризмом відповідно до закону.

(Частину другу статті 2 
доповнено абзацом шостим 

згідно із Законом від 01.07.2014 N 1560-VII)
(частина друга статті 2 у редакції Закону України

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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Частина Абзац
Стаття 3. Правова основа державного експортного 

контролю 

– – Правову основу державного експортного контро-
лю становлять Конституція України, цей та інші зако-
ни України, акти Президента України і Кабінету
Міністрів України, інші нормативно-правові акти, а
також міжнародні договори України, згода на обов'яз-
ковість яких надана Верховною Радою України.

Частина Абзац
Стаття 4. Принципи державної політики в галузі 

державного експортного контролю  

–

–

–

–

–

–

–

абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

абз. 5

абз. 6

абз. 7

Державна політика в галузі державного експорт-
ного контролю формується відповідно до таких
основних принципів:

пріоритетність національних інтересів України –
політичних, економічних та військових, захист яких є
необхідним для забезпечення національної безпеки; 

обов'язковість виконання міжнародних зобо в'я -
зань України щодо нерозповсюдження зброї масового
знищення, засобів її доставки та встановлення дер-
жавного контролю за здійсненням міжнародних пере-
дач товарів військового призначення і подвійного ви -
користання, а також забезпечення здійснення заходів
щодо недопущення використання зазначених товарів
у терористичних та інших протиправних цілях; 

законність; 

здійснення експортного контролю тільки тією
мірою, що необхідна для досягнення його цілей; 

узгодження процедур і правил державного екс-
портного контролю з міжнародно-правовими норма-
ми та практикою; 

забезпечення взаємодії з міжнародними організа-
ціями та іноземними державами в галузі державного
експортного контролю з метою зміцнення міжнарод-
ної безпеки і стабільності, у тому числі з метою запо-
бігання розповсюдженню зброї масового знищення та
засобів її доставки. 
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Частина Абзац
Стаття 5. Методи здійснення державного експортного 

контролю

–

–

–

–

–

абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

абз. 5

Методами здійснення державного експортного
контролю є: 

ідентифікація товарів, що передбачає встановлен-
ня відповідності конкретних товарів, які є об'єктами
міжнародних передач, найменуванню та опису това-
рів, внесених до списків товарів, що підлягають дер-
жавному експортному контролю; 

надання дозволів чи висновків на здійснення між-
народних передач товарів або проведення переговорів
щодо здійснення таких передач; 

здійснення митного контролю та митного оформ-
лення товарів відповідно до законодавства; 

застосування санкцій до суб'єктів господарюван-
ня, які порушили порядок здійснення таких передач,
установлений цим Законом та іншими актами зако-
нодавства в галузі експортного контролю. 

Частина Абзац
Стаття 6. Повноваження органів державної влади в 

галузі державного експортного контролю 

ч. 1 – Законодавчі основи державної політики в галузі
державного експортного контролю визначає Вер -
хов на Рада України.

ч. 2 – Загальне керівництво державною політикою в
галузі державного експортного контролю відповідно
до Конституції України здійснює Президент України.

ч. 3 – Рада національної безпеки і оборони України
координує діяльність та здійснює контроль за діями
органів виконавчої влади в галузі державного екс-
портного контролю.

ч. 4 – Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення
державної політики в галузі державного експортного
контролю.
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Частина Абзац
Стаття 7. Обмін інформацією у процесі здійснення 

державного експортного контролю

ч. 1 – Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, має право отримувати безоплатно від
інших органів виконавчої влади, суб'єктів здійснення
міжнародних передач товарів інформацію, необхідну
для здійснення повноважень у галузі державного екс-
портного контролю, використовувати її та здійснюва-
ти міжнародний обмін цією інформацією.

ч. 5 – Реалізацію державної політики в галузі держав-
ного експортного контролю забезпечують централь-
ний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю,
а також міністерства, інші центральні органи вико-
навчої влади, уповноважені згідно із законодавством
здійснювати заходи в галузі державного експортного
контролю. Зазначені органи виконавчої влади
можуть також залучати до участі в здійсненні заходів
державного експортного контролю інші центральні
органи виконавчої влади, представництва України за
кордоном та юридичних осіб, діяльність яких безпо-
середньо не пов'язана з державним експортним конт-
ролем, за згодою їх керівників. 

ч. 6 – Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, безпосередньо або спільно з іншими цент-
ральними органами виконавчої влади сприяє здій-
сненню діяльності, пов'язаної з міжнародною переда-
чею товарів, коли це відповідає національним інтере-
сам, передусім завдяки створенню нових і збережен-
ню існуючих робочих місць у галузі високих техноло-
гій, або обмежує чи забороняє провадження такої
діяльності в разі, коли це суперечить національним
інтересам України, її міжнародним зобов'язанням,
цілям боротьби з тероризмом, а також у разі, коли є
підстави вважати, що зазначені товари належать до
зброї масового знищення чи призначені для створен-
ня такої зброї, засобів її доставки, або за відсутності
належних гарантій (зобов'язань) щодо кінцевого
використання товарів. 
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ч. 2 – Інформація про міжнародні передачі товарів,
отримана органами, що здійснюють державний екс-
портний контроль, від органів виконавчої влади,
суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів
та в рамках міжнародного обміну такою інформаці-
єю, використовується виключно в цілях експортно-
го контролю і захисту національних інтересів.

ч. 3 – Обмін інформацією, пов'язаною з міжнародними
передачами товарів, з відповідними органами інших
держав та міжнародними організаціями не повинен
суперечити законодавству України, її національним
інтересам.

Розділ ІІ.
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

Частина Абзац
Стаття 8. Порядок здійснення контролю за 

міжнародними передачами товарів

– – Порядок здійснення контролю за міжнародними
передачами товарів установлюється Кабінетом
Міністрів України відповідно до цього та інших за -
ко нів України, актів Президента України залежно
від конкретних груп товарів та видів їх міжнарод-
них передач.

(стаття 8 із змінами, внесеними згідно із 
Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

Частина Абзац
Стаття 9. Списки товарів, що підлягають державному 

експортному контролю

ч. 1 – Найменування та опис товарів, міжнародні пере-
дачі яких підлягають державному експортному конт-
ролю, вносяться до списків товарів, що підлягають
державному експортному контролю (далі – списки). 
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ч. 2 – Списки складаються за відповідними групами
то варів центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, із залученням заінтересованих
центральних органів виконавчої влади. До складан-
ня списків можуть також залучатися представники
підприємств, наукових установ, організацій, а також
їх об'єднань.

ч. 3 – Списки затверджуються Кабінетом Міністрів
України. 

Частина Абзац

Стаття 10. Застосування процедур державного 
експортного контролю з метою 
запобігання розповсюдженню зброї 
масового знищення, засобів її доставки 
та звичайних озброєнь 

ч. 1 – При отриманні центральними органами вико-
навчої влади, що здійснюють державний експорт-
ний контроль, інформації про наміри або можли-
вість використання будь-яких товарів, не внесених
до списків, у державах, що є їх кінцевими спожи-
вачами, для розроблення, виробництва, складання,
випробування, ремонту, технічного обслуговування,
модифікації, модернізації, експлуатації, управління,
зберігання, виявлення, ідентифікації або для роз-
повсюдження зброї масового знищення чи засобів її
доставки зазначені органи зобов'язані поінформу-
вати про це центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, який має право у зв'язку з
цим застосовувати до таких товарів процедури дер-
жавного експортного контролю. 

ч. 2 абз. 1 Державний експортний контроль здійснюється
також і стосовно експорту, імпорту або тимчасового
вивезення товарів, не внесених до списків, у разі,
коли: 

(абзац перший частини другої статті 10 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

ід 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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ч. 2

ч. 2

абз. 2

абз. 3

такі товари ввозяться на територію України з
наданням міжнародного імпортного сертифіката на
вимогу держави-експортера; 

експорт або тимчасове вивезення таких товарів
за межі України здійснюється до держав, стосовно
яких резолюціями Ради безпеки Організації
Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій,
членом яких є Україна, чи національним законодав-
ством установлене повне або часткове ембарго на
постачання таких товарів. 

ч. 3 –
Якщо будь-якому суб'єкту господарювання пові-

домлено центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, або йому стало відомо
іншим шляхом про можливість повного чи частко-
вого використання будь-яких товарів, що передба-
чаються для експорту або тимчасового вивезення до
інших держав, для розроблення, виробництва, скла-
дання, випробування, ремонту, технічного обслуго-
вування, модифікації, модернізації, експлуатації,
управління, зберігання, виявлення, ідентифікації
або для розповсюдження зброї масового знищення
чи засобів її доставки, або для військового кінцево-
го використання у державах, стосовно яких резолю-
ціями Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй,
інших міжнародних організацій, членом яких є
Україна, чи національним законодавством установ-
лене повне або часткове ембарго на постачання
товарів військового призначення, цей суб'єкт
зобов'язаний звернутися до спеціально уповнова-
женого органу з питань державного експортного
контролю за отриманням дозволу на право здій-
снення експорту цих товарів незалежно від того,
зазначені вони у списках чи ні.
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Частина Абзац
Стаття 11. Експертиза в галузі державного 

експортного контролю 

ч. 1 – Експертиза в галузі державного експортного
контролю проводиться центральним органом вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, для вирішення
питання про можливість надання відповідних дозво-
лів, висновків чи міжнародних імпортних сертифіка-
тів, можливість проведення реєстрації суб'єктів гос-
подарювання у центральному органі виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю, як суб'єктів здій-
снення міжнародних передач товарів або надання
таким суб'єктам повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення
та товарів, які містять відомості, що становлять дер-
жавну таємницю.

(частина перша статті 11 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 2 – Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, має право отримувати від центральних
органів виконавчої влади та інших державних орга-
нів, установ та організацій інформацію з питань, від-
несених до їхньої компетенції, та залучати такі орга-
ни, установи та організації до проведення експертизи. 

(статтю 11 доповнено новою частиною другою згідно 
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI, 

у зв'язку з цим частини другу – четверту вважати 
відповідно частинами третьою – п'ятою)

ч. 3 абз. 1

абз. 2

Основними завданнями експертизи в галузі дер-
жавного експортного контролю є: 

оцінка стану забезпечення захисту інтересів
національної безпеки, дотримання міжнародних
зобов'язань України, пов'язаних з нерозповсюджен-
ням зброї масового знищення, засобів її доставки та
обмеженням передач звичайних озброєнь, а також
заходів щодо недопущення використання зазначе-
них товарів у терористичних та інших протиправ-
них цілях;
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ч. 3

ч. 3

ч. 3

ч. 3

ч. 3

ч. 3

ч. 3

абз. 3

абз. 4

абз. 5

абз. 6

абз. 7

абз. 8

абз. 9

оцінка значення експорту товарів з точки зору
можливості створення в державі, яка є кінцевим спо-
живачем цих товарів, зброї масового знищення або
засобів її доставки, звичайних видів озброєння та
військової техніки або придбання будь-яких товарів,
що можуть бути використані у створенні зброї масо-
вого знищення чи засобів її доставки; 

визначення належності найменувань та описів
то варів, поданих на експертизу, до найменувань та
описів товарів, внесених до відповідних списків
товарів, що підлягають державному експортному
контролю; 

визначення походження товарів; 

перевірка наявності гарантій щодо доставки
товарів заявленому кінцевому споживачу та їх
використання у заявлених цілях; 

оцінка стану додержання суб'єктами здійснення
міжнародних передач товарів законодавства в галу-
зі державного експортного контролю, встановлення
наявності в них відповідних систем внутрішньофір-
мового експортного контролю та організаційних
документів, які регламентують роботу цих систем; 

визначення можливості видачі дозволів на право
експорту, імпорту товарів чи висновків на право
транзиту товарів або проведення переговорів,
пов'яз аних з укладанням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) на здійснення міжнародних
передач товарів, а також доцільності скасування або
зупинення дії цих дозволів (висновків) у разі
виявлення фактів порушення законодавства в галу-
зі державного експортного контролю; 

(абзац восьмий частини третьої статті 11 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

визначення можливості надання суб'єктам здій-
снення міжнародних передач товарів імпортних
сертифікатів, а також доцільності скасування або
зупинення дії цих документів у разі виявлення 
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ч. 3

ч. 3

ч. 3

ч. 3

абз. 10

абз. 11

абз. 12

абз. 13

фактів порушення законодавства в галузі державно-
го експортного контролю; 

(абзац дев'ятий частини третьої статті 11 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

визначення можливості проведення реєстрації
суб'єктів господарювання, які мають намір здійсню-
вати міжнародні передачі товарів, у тому числі
реєстрації юридичних чи фізичних осіб України, що
мають намір провадити посередницьку (брокерську)
діяльність, пов'язану з міжнародними передачами
товарів військового призначення, у центральному
органі виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю; 

визначення можливості внесення до Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо надання ним
суб'єктам господарювання повноважень на право
здійснення експорту, імпорту товарів військового
призначення та товарів, які містять відомості, що ста-
новлять державну таємницю; 

визначення належності товарів до матеріальних
носіїв секретної інформації та грифу секретності
цих носіїв;

(абзац дванадцятий частини третьої статті 11 
у редакції Закону України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

визначення інших чинників, які можуть сприяти
обґрунтованому прийняттю рішень у галузі держав-
ного експортного контролю. 

ч. 4 – Експертами не можуть призначатися представники
фірм чи організацій, заінтересованих у висновках екс-
пертизи. Тривалість експертизи не повинна перевищу-
вати 30 днів з дня подачі усіх необхідних документів до
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, а в разі, коли потрібне додаткове міжвідом-
че узгодження, – після завершення такого узгодження.

ч. 5 – Порядок проведення експертизи в галузі експорт-
ного контролю визначається Кабінетом Міністрів
України.
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Частина Абзац
Стаття 12. Реєстрація суб'єктів здійснення 

міжнародних передач товарів

ч. 1 – Суб'єкти господарювання України, які мають
намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у
тому числі проводити посередницьку (брокерську)
діяльність, пов'язану з міжнародними передачами то -
варів військового призначення, попередньо реєстру -
ються як суб'єкти здійснення міжнародних пе редач
товарів центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю. З цією метою зазначені суб'єкти
подають відомості та документи, необхідні для прове-
дення попередньої експертизи товарів, до централь-
ного органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю.
За підсумками експертизи центральний орган вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, ідентифікує това-
ри, визначає умови здійснення їх міжнародних пере-
дач до конкретних держав, залежно від категорії това-
рів, видів міжнародних передач таких товарів тощо, та
видає зазначеним суб'єктам посвідчення про їх
реєстрацію як суб'єктів здійснення міжнародних
передач товарів разом з відповідними роз'ясненнями
про особливості здійснення таких передач. 

(частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 2 – Строк розгляду заяв та прийняття рішення про
видачу або відмову у видачі посвідчення про реєстра-
цію, якщо не потрібне додаткове міжвідомче узгод-
ження, становить 30 робочих днів з дня надходження
всіх необхідних документів. 

(статтю 12 доповнено новою частиною другою згідно 
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 3 – У разі виникнення потреби у проведенні додатко-
вого міжвідомчого узгодження загальний строк роз-
гляду заяв та прийняття рішення про видачу або від-
мову у видачі посвідчення про реєстрацію не може
перевищувати 60 робочих днів з дня надходження
всіх необхідних документів. 

(статтю 12 доповнено новою частиною третьою згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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ч. 4 – У видачі посвідчення про реєстрацію відмов-
ляється, посвідчення про реєстрацію скасовується
або його дія зупиняється центральним органом вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, у разі: 

припинення в установленому законодавством
порядку діяльності суб'єкта господарювання; 

встановлення, що посвідчення або відповідні
роз'яснення до нього надані на підставі недостовір-
них даних. 

(статтю 12 доповнено новою частиною
четвертою згідно із Законом України від 23.09.2010 р. 
N 2561-VI, у зв'язку з цим частини другу – четверту 

вважати відповідно частинами п'ятою – сьомою)

ч. 5 – Попередня ідентифікація товарів, а також здій-
снення необхідних заходів, пов'язаних з отриманням
дозвільних документів на здійснення міжнародних
передач таких товарів є обов'язком суб'єкта господа-
рювання та суб'єктів, зазначених у частині третій
статті 15 цього Закону. 

(частина п'ята статті 12 у редакції 
Закону України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 6 – Суб'єкт господарювання та суб'єкти, зазначені у
частині третій статті 15 цього Закону, мають право
доручити проведення попередньої ідентифікації това-
рів юридичній особі, яка отримала в установленому
порядку повноваження на здійснення діяльності
щодо попередньої ідентифікації товарів.

(частина шоста статті 12 у редакції 
Закону України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 7 – Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, надає юридичним особам повноваження
на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифі-
кації товарів у галузі державного експортного контро-
лю та видає таким юридичним особам відповідні сві-
доцтва з додатками, у яких зазначаються переліки
штатних і позаштатних експертів та відповідних
позицій товарів (або груп товарів), щодо яких експер-
тами здійснюється попередня ідентифікація товарів. 

(статтю 12 доповнено новою частиною сьомою згідно із
Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI, у зв'язку з цим

частину сьому вважати відповідно частиною восьмою)
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ч. 8 – Порядок надання таких повноважень визначаєть-
ся Кабінетом Міністрів України.

ч. 9 – Строк розгляду заяв та прийняття рішення про
видачу або відмову у видачі свідоцтва про отримання
юридичною особою повноважень на здійснення
діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів,
що підлягають державному експортному контролю,
якщо не потрібне додаткове міжвідомче узгодження,
становить 45 робочих днів з дня надходження всіх
необхідних документів. 

(статтю 12 доповнено частиною дев'ятою згідно 
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 10 – У разі необхідності проведення додаткового
міжвідомчого узгодження міністерства, інші дер-
жавні органи повинні надати відповідний висновок
протягом 15 днів з дня отримання відповідного за -
питу центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю. 

(статтю 12 доповнено частиною десятою згідно із
Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 11 абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

У видачі свідоцтва про отримання повноважень
на здійснення діяльності щодо попередньої іденти-
фікації товарів у галузі державного експортного
контролю або у продовженні строку його дії відмов-
ляється у разі: 

наявності в документах, наданих юридичною осо-
бою, недостовірної інформації; 

неподання юридичною особою всіх необхідних
документів; 

порушення юридичною особою законодавства у
галузі державного експортного контролю. 

(статтю 12 доповнено частиною одинадцятою згідно 
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 12

ч. 12

абз. 1

абз. 2

Свідоцтво про надання повноважень підлягає ска-
суванню у разі: 

порушення уповноваженою юридичною особою
законодавства у галузі державного експортного
контролю; 
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ч. 12

ч. 12

ч. 12

ч. 12

абз. 3

абз. 4

абз. 5

абз. 6

надання уповноваженою юридичною особою заві-
домо неправдивого висновку щодо попередньої іден-
тифікації товарів; 

встановлення, що свідоцтво про отримання юри-
дичною особою повноважень на здійснення діяльно-
сті щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі
державного експортного контролю надано юридичній
особі на підставі наданих такою особою недостовір-
них даних; 

надання уповноваженою юридичною особою вис-
новку щодо попередньої ідентифікації, підготовлено-
го з порушенням встановленої у додатках до свідоцт-
ва відповідності експертів та товарів (груп товарів),
щодо яких вони здійснюють експертизу; 

припинення юридичної особи або за заявою цієї
особи. 

(статтю 12 доповнено частиною дванадцятою згідно 
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

Частина Абзац
Стаття 13. Повноваження на право здійснення 

міжнародних передач товарів

ч. 1 – Для здійснення експорту, імпорту товарів військо-
вого призначення та товарів, які містять відомості, що
становлять державну таємницю, суб'єкти господарю-
вання повинні отримати від Кабінету Міністрів
України відповідні повноваження. 

ч. 2 – Порядок отримання та скасування повноважень
на право здійснення експорту, імпорту товарів вій-
ськового призначення та товарів, які містять відомо-
сті, що становлять державну таємницю, встанов-
люється Кабінетом Міністрів України. 

Частина Абзац
Стаття 14. Система внутрішньофірмового 

експортного контролю 

ч. 1 – З метою забезпечення виконання вимог законо-
давства в галузі державного експортного контролю
на всіх етапах здійснення міжнародних передач това-
рів суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів
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створює систему внутрішньофірмового експортно-
го контролю згідно з рекомендаціями центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю, який сприяє створенню такої системи і надає
цьому суб'єкту інформаційно-методичну допомогу. 

ч. 2 – Створення системи внутрішньофірмового екс-
портного контролю є обов'язковим для суб'єкта здій-
снення міжнародних передач товарів, який має намір
отримати від Кабінету Міністрів України повнова-
ження на право здійснення експорту, імпорту товарів
військового призначення та товарів, які містять відо-
мості, що становлять державну таємницю, або в разі,
коли цей суб'єкт має намір отримати генеральний чи
відкритий дозвіл або висновок. 

ч. 3 – Центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного експорт-
ного контролю, здійснює атестацію систем внутрі-
шньофірмового експортного контролю, створених
суб'єктами здійснення міжнародних передач това-
рів, та видає таким суб'єктам відповідні свідоцтва
про таку атестацію. 

ч. 4 – Порядок здійснення атестації визначається
Кабінетом Міністрів України.

Частина Абзац Стаття 15. Дозвіл та висновок 

ч. 1 – Дозвіл чи висновок оформляється центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю,
як разовий, генеральний чи відкритий. 

ч. 2 – Разовий дозвіл чи висновок надається суб'єкту
здійснення міжнародних передач товарів для прове-
дення переговорів, пов'язаних з укладанням конкрет-
них зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на
здійснення міжнародних передач товарів, або для
здійснення конкретних передач товарів згідно із
зазначеними договорами (контрактами) і є дійсним
протягом установленого строку, але не більш як про-
тягом одного року. Цей строк може бути продовжено 
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ч. 3 – Разовий дозвіл чи висновок може надаватися інозем-
ному суб'єкту господарської або іншої діяльності,
який здійснює міжнародні передачі товарів подвійно-
го використання відповідно до міжнародних догово-
рів, укладених від імені України чи Уряду України,
або транзит товарів територією України, тимчасове
ввезення товарів на територію України для їх демон-
стрування як експонатів на міжнародних виставках та
ярмарках, проведення випробувань; військовим фор-
муванням, правоохоронним органам, органам та під-
розділам цивільного захисту України, які здійснюють
тимчасове вивезення або ввезення товарів для прове-
дення навчань чи забезпечення діяльності таких фор-
мувань за межами України або імпорт чи тимчасове
ввезення 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.

(статтю 15 доповнено новою частиною третьою 
згідно із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI, 

у зв'язку з цим частини третю – дев'яту вважати 
відповідно частинами четвертою – десятою)

ч. 4 – Генеральний дозвіл чи висновок може надаватися
суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів у
разі, коли передбачається неодноразове проведення
переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів), або неодноразове
здійснення таких передач конкретним кінцевим спо-
живачам за зовнішньоекономічними договорами
(контрактами), що укладаються протягом дії дозволу
чи висновку і є дійсними протягом установленого
строку, але не більш як три роки. 

ч. 5 – Відкритий дозвіл чи висновок може надаватися
суб'єкту здійснення міжнародних передач товарів
відповідно в разі, коли передбачається неодноразове
проведення переговорів, пов'язаних з укладанням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), або
неодноразове здійснення таких передач різним кін-
цевим споживачам конкретної держави призначен-
ня за такими договорами (контрактами), що укла-
даються протягом строку дії такого дозволу чи вис-
новку в рамках відповідних міжнародних договорів,
або в разі здійснення таких передач з державами, які
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є учасниками міжнародних режимів експортного
контролю чи стосовно яких здійснюється відповід-
на державна політика, і є дійсним протягом уста-
новленого строку, але не більш як три роки. 

ч. 6 – Обов'язковими умовами надання суб'єкту здій-
снення міжнародних передач товарів генерального та
відкритого дозволу чи висновку є створення в цього
суб'єкта системи внутрішньофірмового експортного
контролю, яка забезпечує виконання вимог державно-
го експортного контролю у процесі здійснення кон-
кретних міжнародних передач товарів, забезпечення
належного зберігання документів, пов'язаних з такими
передачами, та подання центральному органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю, звітності про фактич-
не використання зазначеного дозволу чи висновку. 

ч. 7

ч. 7

ч. 7

ч. 7

абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

Строк розгляду заяв та прийняття рішення про
видачу або відмову у видачі дозволів або висновків
у разі, якщо не потрібне додаткове міжвідомче
узгодження, встановлюється залежно від категорії
товарів, але не може перевищувати з дня надход-
ження всіх необхідних документів.

(абзац перший частини сьомої статті 15 
у редакції Закону України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

45 днів – щодо експорту (реекспорту) товарів
військового призначення; 

30 днів – щодо експорту (реекспорту) товарів
подвійного використання та тимчасового вивезення
(ввезення) будь-яких товарів; 

15 днів – щодо імпорту та транзиту товарів, а
також тимчасового вивезення або ввезення товарів
для демонстрування на виставках, ярмарках, з
метою реклами, проведення випробувань та з іншою
подібною метою, якщо це не передбачає передачу
права власності на товар.

ч. 8 – У разі виникнення потреби у проведенні міжві-
домчого узгодження загальний строк розгляду заяв та
прийняття рішення про видачу або відмову у видачі
дозволів або висновків не може перевищувати 90 днів
з дня надходження всіх необхідних документів. 
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ч. 9 – До строку розгляду заяв та прийняття відповідних
рішень не зараховується час, необхідний для надход-
ження від суб'єктів, зазначених у цій статті, всіх
необхідних документів. 

ч. 10 – У разі якщо всі необхідні документи не надійш-
ли протягом двох місяців, заява вважається відхи-
леною і розгляду не підлягає. 

(частину восьму і дев'яту статті 15 замінено 
частинами згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI, у зв'язку з цим частину 
десяту вважати відповідно частиною одинадцятою)

ч. 11 – У разі необхідності продовження терміну розгля-
ду заяви порядок його продовження встановлюється
Кабінетом Міністрів України. 

Частина Абзац
Стаття 16. Отримання дозволу, висновку чи 

міжнародного імпортного сертифіката

ч. 1 – Рішення про надання дозволу, висновку чи міжна-
родного імпортного сертифіката приймається цент-
ральним органом виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного
контролю, за результатами експертизи в галузі екс-
портного контролю. 

ч. 2 – Для отримання дозволу, висновку чи міжнарод-
ного імпортного сертифіката суб'єкт здійснення
міжнародних передач товарів або суб'єкти, зазначе-
ні у частині третій статті 15 цього Закону, мають
звернутися з письмовою заявою до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контро-
лю. У заяві зазначаються дані, необхідні для прове-
дення експертизи та прийняття рішення по суті
заяви, зокрема достовірні відомості про суб'єктів,
що беруть участь у здійсненні міжнародних передач
товарів, про товари та порядок їх міжнародної пере-
дачі. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів
України, разом із заявою подаються оригінали доку-
ментів про гарантії та інші необхідні для проведен-
ня експертизи документи.

(частина друга статті 16 у редакції Закону України 
від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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ч. 3 – Розгляд заяв про надання дозволів, висновків чи між-
народних імпортних сертифікатів проводиться цент-
ральним органом виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного кон -
тролю, із залученням у разі потреби інших державних
органів, а також підприємств, установ та організацій
будь-якої форми власності за згодою їх керівників під
час розгляду питань, що належать до їх компетенції. 

ч. 4 абз. 1 Заява про надання дозволу, висновку чи міжна-
родного імпортного сертифіката залишається без
розгляду в разі, коли: 

вона подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень, або оформлена з порушенням вимог
цієї статті;

(абзац другий частини четвертої статті 16 
у редакції Закону України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

документи подано не в повному обсязі або
оформлено з порушенням вимог цієї статті. 

ч. 5 – Про залишення заяви щодо надання дозволу,
висновку, міжнародного імпортного сертифіката без
розгляду центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, повідомляє заявника протягом
трьох днів з дня прийняття такого рішення з його
обґрунтуванням.

ч. 6 – У разі прийняття рішення про відмову в наданні
дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифі-
ката центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного експорт-
ного контролю, повідомляє заявника та центральний
орган виконавчої влади, якщо заявник належить до
сфери його управління, протягом трьох днів з дня
прийняття такого рішення з його обґрунтуванням. 

(частину п'яту статті 16 замінено частинам
и згідно із Законом України від 23.09.2010 р. 

N 2561-VI, у зв'язку з цим частини шосту, 
сьому вважати відповідно частинами сьомою, восьмою)

ч. 7 абз. 1 У наданні дозволу, висновку чи міжнародного
імпортного сертифіката відмовляється, дозвіл, 
висновок чи міжнародний імпортний сертифікат



ч. 7

ч. 7

ч. 7

ч. 7

ч. 7

ч. 7

абз. 2

абз. 3

абз. 4

абз. 5

абз. 6

абз. 7

скасовується або його дія зупиняється центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю,
у разі:

(абзац перший частини сьомої статті 16 
у редакції Закону України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

виникнення потреби в забезпеченні національних
інтересів чи додержанні міжнародних зобов'язань
України; 

припинення в установленому законодавством
порядку діяльності юридичної особи – суб'єкта здій-
снення міжнародних передач товарів; 

визнання в установленому законодавством поряд-
ку банкрутом суб'єкта здійснення міжнародних пере-
дач товарів; 

необхідності проведення центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, додаткової
експертизи документів, наданих для отримання дозво-
лу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката;

(абзац п'ятий частини сьомої статті 16 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

порушення суб'єктом здійснення міжнародних
передач товарів законодавства, у тому числі допущен-
ня порушень, передбачених статтею 24 цього Закону; 

скасування реєстрації суб'єкта господарювання як
суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів.

(частину сьому статті 16 доповнено абзацом сьомим 
згідно із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 8 – Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, забезпечує зберігання заяв суб'єктів здій-
снення міжнародних передач товарів чи суб'єктів,
зазначених у частині третій статті 15 цього Закону та
пов'язаних з ними документів протягом п'яти років з
дня надання дозволу, висновку чи міжнародного
імпортного сертифіката або з дня прийняття рішення
про відмову в наданні такого документа.

(частина восьма статті 16 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)
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Частина Абзац
Стаття 17. Зовнішньоекономічні договори 

(контракти) про здійснення міжнародних 
передач товарів

ч. 1 – Зовнішньоекономічні договори (контракти) сто-
совно міжнародних передач товарів укладаються
суб'єктами господарювання відповідно до законодав-
ства з урахуванням вимог щодо здійснення таких
передач, установлених Кабінетом Міністрів України. 

ч. 2 – Суб'єкту господарювання України забороняється
укладати зовнішньоекономічні договори (контракти)
стосовно міжнародних передач будь-яких товарів або
брати участь у їх виконанні в будь-який інший спосіб,
ніж це передбачено цим Законом, якщо їм стало відо-
мо, що такі товари можуть бути використані інозем-
ною державою або іноземним суб'єктом господарсь-
кої діяльності з метою створення зброї масового зни-
щення чи засобів її доставки. 

ч. 3 – Суб'єкт господарювання зобов'язаний відмовити-
ся від виконання зовнішньоекономічного договору
(контракту) стосовно здійснення міжнародної пере-
дачі будь-якого товару, якщо йому стало відомо, що
товар буде використано в інших цілях або іншим кін-
цевим споживачем, ніж це було визначено в такому
договорі (контракті) чи пов'язаних з ним документах,
на підставі яких отримано дозвіл, висновок або між-
народний імпортний сертифікат. 

Частина Абзац

Стаття 18. Державний експортний контроль за 
проведенням переговорів, пов'язаних з
укладанням зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) 

ч. 1 – Суб'єкт господарювання може проводити з іно-
земним суб'єктом господарської або іншої діяльності 

Розділ ІІІ.

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ'ЯЗАНОЮ З 
МІЖНАРОДНИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ТОВАРІВ 



349

Частина Абзац
Стаття 19. Державний експортний контроль за 

кінцевим використанням товарів

ч. 1 – Суб'єкт здійснення міжнародних передач това-
рів зобов'язаний надати центральному органу вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, повну та
достовірну інформацію про відоме йому кінцеве
використання товарів, міжнародну передачу яких
планується здійснити, а також оригінали докумен-
тів про гарантії, які підтверджують використання
товарів виключно в заявлених ним або іншим кінце-
вим споживачем цілях.

ч. 2 – Суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів
повинен вживати заходів для проведення перевірки
доставки та кінцевого використання товарів у разі їх
експорту і надавати про це інформацію центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю, а
також сприяти уповноваженим на це державним ор -
ганам України в проведенні ними таких перевірок. 

ч. 3 – Центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного експорт-
ного контролю, та уповноважені на це інші держав-
ні органи України мають право проводити в порядку,

ч. 1 – переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоеконо-
мічних договорів (контрактів) щодо здійснення екс-
порту товарів, на поставки яких до відповідної іно-
земної держави встановлено, виходячи з міжнарод-
них зобов'язань України, часткове ембарго, тільки за
умови отримання ним позитивного висновку цент-
рального органу виконавчої влади, що реалізує дер-
жавну політику у сфері державного експортного
контролю, про можливість їх проведення.

(частина перша статті 18 у редакції 
Закону України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 2 – Порядок державного експортного контролю за
проведенням переговорів, зазначених у частині пер-
шій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
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передбаченому частинами четвертою – шостою цієї
статті, перевірку доставки чи кінцевого використан-
ня товарів на будь-якому етапі їх міжнародної пере-
дачі та після фактичної доставки товарів кінцевому
споживачеві. 

ч. 4 – Державний експортний контроль за виконанням
кінцевими споживачами в Україні зобов'язань щодо
використання у заявлених цілях імпортованих това-
рів здійснюється на підставі результатів аналізу звітів
суб'єктів господарювання – кінцевих споживачів про
фактичне застосування товарів, а також шляхом про-
ведення планових вибіркових перевірок фактичного
використання товарів за призначенням їх кінцевими
споживачами. Такі перевірки можуть проводитися
уповноваженими посадовими особами центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю, або
утвореними ним з цією метою міжвідомчими конт-
рольними комісіями. 

ч. 5 – Перевірка за участю представників іноземних
експортерів та/або компетентних державних орга-
нів держави-експортера фактичного використання
кінцевими споживачами в Україні товарів, які були
імпортовані з наданням державних гарантій щодо їх
використання у заявлених цілях, може проводитися
тільки у випадках, передбачених зовнішньоеконо-
мічними договорами (контрактами), або коли це
обумовлено міжнародними договорами, учасника-
ми яких є держава експортера та Україна.

ч. 6 – Перевірка державними органами України вико-
ристання іноземними кінцевими споживачами
товарів, імпортованих з України з наданням пись-
мових державних гарантій уповноваженими на це
державними органами іноземної держави щодо їх
використання у заявлених цілях, може проводитися
в разі, коли це передбачено зовнішньоекономічни-
ми договорами (контрактами), згідно з якими това-
ри імпортовано з України, або якщо це обумовлено
міжнародними договорами, учасниками яких є від-
повідна держава та Україна.
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ч. 7 – Порядок надання гарантій та здійснення держав-
ного контролю за виконанням зобов'язань щодо
використання у заявлених цілях товарів, які підля-
гають державному експортному контролю, у тому
числі видачі міжнародних імпортних сертифікатів і
сертифікатів підтвердження доставки, установ-
люється Кабінетом Міністрів України.

Частина Абзац

Стаття 20. Процедура державного експортного 
контролю при здійсненні міжнародних
передач товарів у рамках міжнародних 
договорів України

ч. 1 – Якщо міжнародна передача товарів (у тому числі
надання послуг з розробки або створення техноло-
гій) виконується в рамках міждержавних або міжу-
рядових договорів України, які передбачають таку
передачу, то центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, застосовує спрощену проце-
дуру розгляду документів про надання відповідного
дозволу або висновку. 

ч. 2 – Підставою для застосування такої процедури є
визначення в міждержавному або міжурядовому
договорі конкретних найменувань товарів, а також їх
експортерів та кінцевих споживачів.

ч. 3 – Рішення про надання дозволу або висновку на
здійснення міжнародної передачі приймається
центральним органом виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері державного експорт-
ного контролю, у термін до 15 днів з дня отримання
відповідних документів від суб'єкта здійснення
міжнародних передач.

Частина Абзац Стаття 21. Митний контроль

ч. 1 – Митне оформлення та митний контроль товарів
здійснюються в порядку, передбаченому Митним
кодексом України. 
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ч. 2 – На запит імпортера товарів органи доходів і збо-
рів видають сертифікат підтвердження доставки,
яким засвідчують факт надходження в Україну
товарів, визначених у зазначеному сертифікаті. 

(частина друга статті 21 із змінами, 
внесеними згідно із Законом України 

від 04.07.2013 р. N 406-VII)

Частина Абзац
Стаття 22. Державний контроль за використанням 

дозволів, висновків чи міжнародних 
імпортних сертифікатів

ч. 1 – Суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів,
якому надано дозвіл, висновок чи міжнародний
імпортний сертифікат, подає до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, письмові
звіти про підсумки проведення переговорів, зазначе-
них у статті 18 цього Закону, а також про фактично
здійснені експорт та імпорт товарів, визначених у цих
документах, та про використання зазначених товарів
у заявлених цілях. Форма звіту та строки його подан-
ня визначаються центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політи-
ки у сфері державного експортного контролю.

(частина перша статті 22 у редакції Закону України
від 23.09.2010 р. N 2561-VI, із змінами, внесеними згідно

із Законом України від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

ч. 2 – Суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів
зобов'язаний надати на вимогу центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфе рі державного експортного контролю, документи
та інформацію, необхідні для здійснення ним заходів
у га лузі експортного контролю, у тому числі докумен-
ти про гарантії, технічні довідки та інші документи,
по в'я за ні з укладанням і виконанням зовнішньоеко-
номічних договорів (контрактів) про здійснення між-
народних передач товарів, а також забезпечити збері-
гання до кументів, пов'язаних з укладанням та вико-
нанням за значених договорів (контрактів), на підста-
ві яких були отримані дозволи, висновки чи міжна-
родні ім портні сертифікати, протягом п'яти років з
дня закін чен ня процесу здійснення міжнародної
передачі товарів. 
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Розділ ІV.

АПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ 
ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ

Частина Абзац
Стаття 23. Запобігання правопорушенням у галузі

державного експортного контролю 

ч. 1 – З метою запобігання правопорушенням у галузі
державного експортного контролю центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю, а
також центральні органи виконавчої влади в межах
своїх повноважень мають право проводити розслі-
дування, пов'язані з порушеннями законодавства в
галузі державного експортного контролю, у тому
числі перевірки доставки до кінцевих споживачів
товарів, відповідності їх фактичного використання
заявленим цілям та відповідності законодавству
документації, на підставі якої здійснено міжнародну
передачу товарів. 

ч. 2 – У разі виявлення порушень законодавства в
галузі державного експортного контролю, перед-
бачених статтею 24 цього Закону, зазначені цент-
ральні органи виконавчої влади інформують про це
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю. 

ч. 3 – За наявності достатньої інформації про намір
вчинення або про вчинення встановленими чи
невстановленими особами кримінальних правопо-
рушень, предметом яких є товари, що підлягають
державному експортному контролю, центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю,
інформує про це відповідні органи досудового роз-
слідування.

(частина третя статті 23 у редакції Закону України
від 13.04.2012 р. N 4652-VI)
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Частина Абзац
Стаття 24. Порушення вимог законодавства в галузі 

державного експортного контролю 

–

–

–

–

–

–

абз. 1

абз. 2

абз. 3

абз. 4

абз. 5

абз. 6

Порушеннями вимог законодавства в галузі дер-
жавного експортного контролю є: 

здійснення міжнародних передач товарів без отри-
мання в установленому порядку дозволів, висновків
чи документів про гарантії або здійснення таких пере-
дач на підставі дозволів, висновків чи документів про
гарантії, отриманих шляхом подання підроблених
документів чи документів, що містять недостовірні
відомості;

(абзаци другий і третій статті 24 
замінено абзацом згідно із Законом України від
23.09.2010 р. N 2561-VI, у зв'язку з цим абзаци 

четвертий – дванадцятий вважати відповідно 
абзацами третім – одинадцятим)

укладання зовнішньоекономічних договорів (конт-
рактів) стосовно міжнародних передач будь-яких това-
рів або участь у їх виконанні в будь-який інший спосіб,
ніж передбачений цим Законом, якщо суб'єкту госпо-
дарювання 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, незва-
жаючи на те, що суб'єкту господарювання стало відо-
мо, 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 імпорт-
ний сертифікат; 

навмисне приховання відомостей, які мають зна-
чення для вирішення питання про надання дозволу,
висновку чи міжнародного імпортного сертифіката; 

здійснення міжнародних передач товарів з пору-
шеннями умов, визначених у дозволах, висновках чи
міжнародних імпортних сертифікатах, у тому числі
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–

–

–

абз. 7

абз. 8

абз. 9

після внесення без погодження із центральним орга-
ном виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері державного експортного контролю, змін до
зовнішньоекономічного договору (контракту), що
стосуються найменувань та реквізитів експортерів,
імпортерів, посередників та кінцевих споживачів, а
також найменувань товарів, зобов'язань про їх кінце-
ве використання та надання відповідних документів
про гарантії; 

проведення переговорів, пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) сто-
совно здійснення експорту товарів, на поставки яких
до відповідної іноземної держави встановлено частко-
ве ембарго, виходячи з міжнародних зобов'язань
України, без отримання відповідного позитивного
висновку центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю; 

(абзац сьомий статті 24 у редакції Закону України в
ід 23.09.2010 р. N 2561-VI)

неподання або несвоєчасне подання центральному
органу виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державного експортного контролю, зві-
тів та відповідних документів про підсумки проведен-
ня переговорів, зазначених у абзаці восьмому цієї
статті, а також про фактично здійснені експорт та
імпорт товарів на підставі отриманих дозволів, вис-
новків чи міжнародних імпортних сертифікатів, а
також про використання цих товарів у заявлених
цілях; 

(абзац восьмий статті 24 із змінами, внесеними згідно 
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

створення перешкод для виконання службових
обов'язків посадовими особами центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері державного експортного контролю, та інших
державних органів, що здійснюють державний екс-
портний контроль, під час виконання ними своїх
службових зобов'язань або невиконання законних
вимог цих осіб; 
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–

–

абз. 10

абз. 11

безпідставна відмова в наданні інформації та доку-
ментів, які вимагаються центральним органом вико-
навчої влади, що реалізує державну політику у сфері
державного експортного контролю, або іншим дер-
жавним органом, що здійснює державний експортний
контроль у межах своїх повноважень, їх навмисне
викривлення або приховування; 

навмисне знищення документів, пов'язаних з
укладанням та виконанням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) стосовно здійснення міжна-
родних передач товарів, на підставі яких були отри-
мані дозволи, висновки чи міжнародні імпортні сер-
тифікати, до закінчення строку їх зберігання, перед-
баченого статтею 22 цього Закону. 

Частина Абзац

Стаття 25. Відповідальність суб'єктів здійснення 
міжнародних передач товарів – 
юридичних осіб за порушення вимог 
законодавства в галузі експортного 
контролю

ч. 1

ч. 1

ч. 1

абз. 1

абз. 2

абз. 3

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, накладає на суб'єктів здійснення міжна-
родних передач товарів – юридичних осіб штрафи: 

за порушення, передбачені абзацами другим та
третім статті 24 цього Закону: 

у разі якщо за висновками центральних органів
виконавчої влади та інших державних органів завда-
но шкоду національним інтересам України (політич-
ним, економічним, військовим) чи порушено міжна-
родні зобов'язання України, – у розмірі 150 відсотків
вартості товарів, які були об'єктом відповідної міжна-
родної передачі; 

у разі якщо за висновками центральних органів
виконавчої влади та інших державних органів не
завдано шкоду національним інтересам України
(політичним, економічним, військовим) та не пору-
шено міжнародні зобов'язання України, – у розмірі
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ч. 1

ч. 1

ч. 1

ч. 1

абз. 4

абз. 5

абз. 6

абз. 7

100 відсотків вартості товарів, які були об'єктом від-
повідної міжнародної передачі;

(абзац другий частини першої статті 25 
замінено абзацами згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI, у зв'язку з цим абзаци 
третій – шостий вважати відповідно 

абзацами п'ятим – восьмим)

за порушення, передбачені абзацами четвертим,
п'ятим та шостим статті 24 цього Закону, – в розмірі
100 відсотків вартості товарів, які були об'єктом від-
повідної міжнародної передачі; 

(абзац п'ятий частини першої статті 25 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

за порушення, передбачені абзацами сьомим 
та одинадцятим статті 24 цього Закону, – в розмірі
1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

(абзац шостий частини першої статті 25 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

за порушення, передбачені абзацом восьмим стат-
ті 24 цього Закону, – в розмірі 500 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян; 

(абзац сьомий частини першої статті 25 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

за порушення, передбачені абзацами дев'ятим та
десятим статті 24 цього Закону, – в розмірі 100 неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян. 

(абзац восьмий частини першої статті 25 
із змінами, внесеними згідно із Законом України 

від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 2 – Для накладення штрафів за порушення, зазначені
в абзацах другому та третьому статті 24 цього Закону,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, повинен отримати письмовий висновок
Служби безпеки України, який складається з ураху-
ванням пропозицій Міністерства закордонних справ 
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України, Міністерства оборони України, Служби зов-
нішньої розвідки України, інших центральних органів
виконавчої влади і державних органів.

(статтю 25 доповнено новою частиною другою згідно 
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI, 

у зв'язку з цим частини другу – п'яту

ч. 3 – Крім накладання штрафів, зазначених у цій статті,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, може скасовувати або зупиняти дію відпо-
відно дозволу, висновку чи міжнародного імпортного
сертифіката, який він надав такому суб'єкту господа-
рювання, або скасовувати його реєстрацію в цьому
органі як суб'єкта здійснення міжнародних передач
товарів наслідком чого є припинення дії всіх дозвіль-
них документів та документів про гарантії, наданих
такому суб'єкту та чинних на день скасування
реєстрації. 

(частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

ч. 4 – У разі вчинення суб'єктом здійснення міжнарод-
них передач товарів – юридичною особою, яка має
повноваження на право здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення або товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю,
правопорушень, передбачених абзацами другим – сьо-
мим статті 24 цього Закону, або у разі, коли внаслідок
таких правопорушень завдано значної шкоди політич-
ним або економічним інтересам держави, національ-
ній безпеці або обороні держави, Кабінет Мі ністрів
України за поданням центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері держав-
ного експортного контролю, може скасувати раніше
надані такій особі зазначені повноваження. 

ч. 5 – Рішення центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, про накладання штрафів, ска-
сування або зупинення дії дозволу, висновку чи між-
народного імпортного сертифіката або скасування
реєстрації суб'єкта господарювання в цьому органі як
суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів
може бути оскаржено в суді. 
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ч. 6 – Держава не несе перед суб'єктом здійснення міжна-
родних передач товарів – юридичною особою відпові-
дальності за збитки, яких вона може зазнати внаслі-
док скасування або зупинення дії дозволу, висновку
чи міжнародного імпортного сертифіката, а також
скасування повноважень на право здійснення експор-
ту, імпорту товарів військового призначення або това-
рів, які містять відомості, що становлять державну
таємницю, якщо така особа вчинила порушення зако-
нодавства, визначені статтею 24 цього Закону, або у
разі, коли такі дії випливають із необхідності забезпе-
чення захисту національних інтересів чи дотримання
міжнародних зобов'язань України щодо нерозпов-
сюдження зброї масового знищення, засобів її достав-
ки та обмеження передач звичайних видів озброєння. 

(частина шоста статті 25 із змінами, внесеними згідно 
із Законом України від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

Частина Абзац
Стаття 26. Накладання штрафів за порушення вимог 

законодавства в галузі державного 
експортного контролю

ч. 1 – Штрафи, передбачені статтею 25 цього Закону,
від імені центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, накладаються керівником
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, чи його заступником. 

ч. 2 – Про вчинення правопорушення, зазначеного у
статті 24 цього Закону, уповноваженою посадовою
особою центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного екс-
портного контролю, що його виявила, складається
протокол, який разом з поясненнями керівника,
іншої відповідальної посадової особи та документа-
ми, що стосуються справи, протягом трьох днів
надається посадовим особам, зазначеним у частині
першій цієї статті. 

ч. 3 – Керівник чи заступник керівника центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного експортного контролю,
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приймає рішення про накладення штрафу протягом
десяти днів після отримання документів, зазначе-
них у частині другій цієї статті. 

ч. 4 – Рішення керівника чи заступника керівника
центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного експортного
контролю, про накладення штрафу оформляється
постановою про накладення на суб'єкта господарю-
вання – юридичну особу штрафу за порушення у
сфері державного експортного контролю відповідно
до цього Закону. 

ч. 5 – Постанова про накладення штрафу складається
у трьох примірниках. Перший примірник постанови
в триденний термін після її прийняття вручається
під розписку керівнику або уповноваженому пред-
ставнику суб'єкта господарювання – юридичної
особи чи надсилається поштою, про що робиться
запис у справі. Другий і третій примірники зали-
шаються в центральному органі виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері державного
експортного контролю, який наклав штраф.

ч. 6 – Форми протоколу та постанови затверджує цент-
ральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері державного
експортного контролю.

(частина шоста статті 26 у редакції Закону України
від 16.10.2012 р. N 5463-VI)

ч. 7 – Штраф підлягає сплаті суб'єктом господарюван-
ня – юридичною особою в п'ятнадцятиденний тер-
мін з дня його накладення. У разі несплати штрафу в
зазначений термін він стягується державним вико-
навцем у порядку, визначеному законодавством. 

ч. 8 – Рішення про накладення штрафу в справах про
порушення, передбачені цим Законом, може бути
оскаржено в суді. При цьому виконання постанови
про накладення штрафу зупиняється до прийняття
відповідного рішення суду.
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Частина Абзац

Стаття 27. Відповідальність суб'єктів господарювання –
фізичних осіб за порушення вимог 
законодавства в галузі державного 
експортного контролю 

– – Суб'єкти господарювання – фізичні особи, які
порушують законодавство в галузі державного екс-
портного контролю, несуть адміністративну, кримі-
нальну та цивільно-правову відповідальність, пе -
ред  бачену законом.

Частина Абзац

Стаття 28. Відповідальність посадових осіб органів
виконавчої влади за порушення вимог 

законодавства в галузі державного 
експортного контролю 

– – Посадові особи центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері дер-
жавного експортного контролю, та інших органів
виконавчої влади, залучених до прийняття рішень у
сфері експортного контролю, у разі порушення
законодавства в цій сфері несуть дисциплінарну,
адміністративну, кримінальну та цивільно-правову
відповідальність, передбачену законом. 
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Частина Абзац
Стаття 30. Справляння плати за оформлення та 

видачу документів у галузі державного 
експортного контролю

ч. 1 – За видачу документів про реєстрацію суб'єктів
здійснення міжнародних передач товарів, видачу
дозволів, висновків, міжнародних імпортних серти-
фікатів чи сертифікатів підтвердження доставки
справляється плата, кошти від якої зараховуються
до Державного бюджету України. За видачу
зазначених документів не справляється плата з
центральних органів виконавчої влади. 

ч. 2 – Розмір плати, зазначеної в частині першій цієї
статті, визначається Кабінетом Міністрів України
залежно від типу документа або вартості контракту.

(частина друга статті 30 у редакції Закону України
від 23.09.2010 р. N 2561-VI)

Частина Абзац
Стаття 29. Фінансування заходів, пов'язаних із 

здійсненням державного експортного 
контролю

– –
Фінансування заходів, пов'язаних із здійснен-

ням державного експортного контролю, провадить-
ся за рахунок і в межах коштів, передбачених
Державним бюджетом України на утримання відпо-
відних державних органів. 

Розділ V.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЕРЖАВНОГО ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ
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1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Закони, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у
частині, що не суперечить цьому Закону. 

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після
набрання чинності цим Законом: 

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо при-
ведення законів України у відповідність із цим Законом; 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом; 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими цен-
тральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону. 

Президент України Л. КУЧМА 

м. Київ
20 лютого 2003 року
N 549-IV

Розділ VІ.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
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