Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Департаменту регіонального
розвитку обласної державної
адміністрації
від 20.01.2020 № 3

Інформаційна картка адміністративної послуги
з видачі ліцензії на експорт товарів
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Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
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Місцезнаходження суб’єкта
Департамент регіонального розвитку Черкаської
надання адміністративної
обласної державної адміністрації (далі – Департамент),
послуги
18000, м. Черкаси, бульвар Т.Г.Шевченка, 185, каб.410
Інформація щодо режиму
Прийом документів, необхідних для надання
роботи суб’єкта надання
адміністративної послуги, здійснюється у робочі дні: з
адміністративної послуги
9.30 до 12.30 та з 14.30 до 17.00.
Примітка: У п’ятницю та передсвяткові дні
приймання та видача документів здійснюються до 16.00
Телефон/факс (довідки),
Тел./факс: (0472) 37-53-96, 37-42-60
адреса електронної пошти
Електронна адреса: info@drr-ck.gov.ua, invest@drrта веб-сайт суб’єкта
ck.gov.ua
надання адміністративної
Офіційний веб-сайт Черкаської обласної державної
послуги
адміністрації: www.ck-oda.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Закони України
Закон
України
«Про
зовнішньоекономічну
діяльність»
Акти Кабінету Міністрів
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005
України
№ 362 „Про встановлення розміру збору за видачу
експортних (імпортних) ліцензійˮ;
Наказ Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 01.04.2004 № 122
„Про затвердження Порядку розгляду заявок на видачу
ліцензій
у
сфері
нетарифного
регулювання
зовнішньоекономічної діяльностіˮ;
Наказ Міністерства економіки України від
09.09.2009 № 991 „Про порядок ліцензування експорту
товарівˮ;
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня
2019 р. № 1109 „Про затвердження переліків товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на
2020 рік;
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
24.12.2019
№
1113
„Про
запровадження
експериментального проекту щодо спрощення процесу
перевірки факту оплати адміністративних та інших
послуг з використанням програмного продукту “check”ˮ.
Акти місцевих органів
виконавчої влади/органів
місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання
Здійснення
суб'єктом
зовнішньоекономічної
адміністративної послуги
діяльності, який зареєстрований у Черкаській області,
експорту товарів, облікова вартість яких за договорами

8.

(контрактами) не перевищує 300 тис. доларів США, крім
товарів, на експорт яких необхідне погодження
відповідного уповноваженого органу виконавчої влади
(у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України) та
встановлено квоти (кількісні або інші обмеження).
Вичерпний перелік
Для одержання ліцензії на експорт товарів подаються такі
документів, необхідних для документи:
отримання адміністративної
1) заявка
на видачу ліцензії
за формою,
послуги,а також вимоги до
затвердженою наказом Міністерства економіки України
них
від 09.09.2009 № 991;
2) лист-звернення
щодо
оформлення
ліцензії
з гарантією сплати державного збору за її видачу;
3) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців;
4) копія
зовнішньоекономічного
договору
(контракту), усі додатки та специфікації до нього,
завірені в установленому законодавством порядку;
5) експертний висновок (оригінал) з визначенням
країни походження та коду товару відповідно до
УКТЗЕД. Зазначені документи видаються Торговопромисловою палатою України або регіональною
торгово-промисловою палатою;
6) платіжне доручення з оригінальною відміткою
банку про сплату державного збору за видачі ліцензії
(подається при отриманні оформленої ліцензії) або ж
документ про сплату або інформація про сплату (код
квитанції для перевірки на check.gov.ua);
7) інші документи, вимоги щодо подання яких
встановлені законодавством України (згідно Постанова
Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109
„Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт
яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік.

Порядок та спосіб подання
Документи подаються фізичною особою - суб'єктом
документів, необхідних для підприємницької
діяльності,
керівником
суб'єкта
отримання адміністративної зовнішньоекономічної діяльності за наявності документа,
послуги
що
посвідчує
їх
особу,
або
уповноваженим
представником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
за умови подання до Департаменту регіонального
розвитку Черкаської обласної державної адміністрації
оригіналу довіреності та документа, що посвідчує особу
представника
10. Платність (безоплатність)
Платно
надання адміністративної
послуги
У разі платності:
1) Нормативно-правові акти,
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005
на підставі яких стягується № 362 „Про встановлення розміру збору за видачу
плата
експортних (імпортних) ліцензійˮ.
9.

2)

Розмір та порядок внесення
плати (адміністративного
збору) за платну
адміністративну послугу

3)

Розрахунковий рахунок для
внесення плати

11. Строк надання
адміністративної послуги

12. Перелік підстав для
відмови у наданні
адміністративної послуги

13. Результат надання
адміністративної послуги
14. Способи отримання
відповіді (результату)

Розмір плати за видачу ліцензії на імпорт товарів
становить:
у режимі неавтоматичного ліцензування - 780 грн.;
у режимі автоматичного ліцензування - 220 грн.
Кошти, одержані за видачу ліцензії на імпорт товарів,
перераховуються до місцевого бюджету
Рахунки додаються
Строк видачі ліцензії:
не більше 30 днів від дати реєстрації заявки та інших
необхідних документів – в режимі неавтоматичного
ліцензування,
не більше 10 робочих днів від дати реєстрації заявки
– в режимі автоматичного ліцензування
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути
прийнято у випадку:
- невідповідності поданих документів законодавству
України;
- вичерпання встановленої квоти на відповідні
товари;
- застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності або його іноземного контрагента спеціальної
санкції
у
вигляді
тимчасового
зупинення
зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37
Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльністьˮ;
- дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що
призводять до порушення взятих Україною міжнародних
зобов'язань;
- якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності
здійснює свою діяльність на умовах, які можуть
спричинити ухвалення компетентними органами країниімпортера антидемпінгових та інших захисних заходів до
експорту продукції походженням з України;
- порушення суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності України або його іноземним контрагентом
законодавства України у сфері зовнішньоекономічної
діяльності.
Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно бути
викладено в письмовій формі.
Заявник отримує один примірник ліцензії на експорт
товарів за формою, затвердженою наказом Міністерства
економіки України від 09.09.2009 № 991
або лист з
обґрунтуванням причин відмови
Ліцензія видається фізичній особі - суб'єкту
підприємницької
діяльності,
керівнику
суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності за наявності документа,
що посвідчує їх особу, або вповноваженому
представникові суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
за умови подання оригіналу довіреності, що засвідчує
право на отримання ліцензії, та документа, що посвідчує
особу представника

