
ЗАТВЕРДЖЕНО 
     наказ управління міжнародного 

     співробітництва, євроінтеграції, туризму 

     та інвестицій Івано-Франківської обласної 

     державної адміністрації від 18.10.2018 № 61-ОД 
     (у редакції наказів управління від 19.02.2020 №7-ОД,  

     від 31.03.2021 №20-ОД)  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЕКСПОРТ ТОВАРІВ 

 (назва адміністративної послуги) 

 

 

Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, 

 туризму та інвестицій облдержадміністрації 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги  

76004 м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб.665 

2. Інформація щодо режиму роботи 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

прийом документів на одержання ліцензій та видача ліцензій здійснюється 

щоденно, крім вихідних, з 8.00 по 12.00 год та з 13.00 по 17.15  год (у п´ятницю та 

передсвяткові дні – до 16.00 год) 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт уб’єкта 

надання адміністративної послуги 

тел./0342/55-20-29 

e-mail: ums@if.gov.ua 

www.if.gov.ua 

http://www.if.gov.ua/
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Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Закон України від 16.04.1991 р. №959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність», 

ст.16 

5. Акти Кабінету Міністрів України  щорічна постанова Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліків 

товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на відповідний рік 

(у 2018 році - постанова Кабінету Міністрів України від  20.12.2017 р. №1018 «Про 

затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та 

квот на 2018 рік», п.4.1) 

6. Акти центральних органів виконавчої 

влади 

наказ Міністерства економіки України від 09.09.2009 р. №991 «Про порядок 

ліцензування експорту товарів» зі змінами, зареєстрований Міністерством 

юстиції України 06.10.2009 р. №937/16953, п.2; 

наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. № 50 «Про делегування 

повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру» 

7. Акти місцевих органів виконавчої 

влади / органів місцевого 

самоврядування 

розпорядження облдержадміністрації від 02.10.2018 р. № 590 «Про затвердження 

Положення про управління  міжнародного співробітництва, євроінтеграції, 

туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації у 

новій редакції»  

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

здійснення суб´єктом зовнішньоекономічної діяльності області (далі - замовник) 

операцій з експорту товарів, що підлягають ліцензуванню відповідно до щорічної 

постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліків товарів, 

експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на відповідний рік (у 2018 

році - постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 р. №1018 «Про 

затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та 

квот на 2018 рік») у режимі автоматичного ліцензування 
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9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

відповідно до п.2 розділу ІІ Положення про порядок ліцензування експорту 

товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 р. 

№991 зі змінами, для отримання адміністративної послуги замовником подаються 

наступні документи: 

       1.Заявка на одержання ліцензії за формою, затвердженою наказом 

Міністерства економіки України від 09.09.2009 р. № 991 зі змінами (згідно з 

додатком 1*). У разі одержання ліцензії щодо озоноруйнівних речовин або 

товарів, що їх містять, заявка подається у двох примірниках. 

2. Лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного 

збору за її видачу, підписаний керівником замовника на офіційному бланку 

(зразок згідно з додатком 3). 

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (інший передбачений нормами 

діючого законодавства документ, що підтверджує державну реєстрацію 

замовника на день подання ним документів), засвідчена в установленому 

законодавством порядку. 

(Відповідно до Закону України від 07.04.2014 р. №3205-VI «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» свідоцтво 

про державну реєстрацію замінено на виписку з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). 

4. Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та 

специфікації до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку.  

 5. Експертний висновок (оригінал) з визначенням країни походження та коду 

товару відповідно до УКТЗЕД, виданий Торгово-промисловою палатою України 

або регіональною торгово-промисловою палатою. 

 6. Інші документи, вимоги щодо подання яких встановлені законодавством 

України. 

 

* - інструкція про заповнення заявки на видачу ліцензії на експорт товарів - додаток 2 

 



 4 

10. Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

документи подаються замовником або його уповноваженим представником  

особисто   

11. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

платна 

У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі 

яких стягується плата 

постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 р. № 362 «Про встановлення 

розмірів збору за видачу експортної (імпортної) ліцензії» 

11.2. Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу 

 

у режимі автоматичного ліцензування – 220 грн.  

внесення плати відбувається шляхом банківського переказу  

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення 

плати 

плата вноситься до головного управління Державної казначейської служби 

України в області за місцем здійснення діяльності замовника (згідно з додатком 

4) 

12. Строк надання адміністративної 

послуги 

відповідно до ст. 16 Закону України від 16.04.1991 р. №959-ХІІ «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» ліцензування експорту товарів здійснюється у 

формі автоматичного або неавтоматичного ліцензування. 

У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування строк видачі ліцензії 

не повинен перевищувати 10 робочих днів від дати одержання заявки та інших 

необхідних документів, що відповідають установленим вимогам 

13. Перелік підстав для відмови у наданні  

адміністративної послуги 

відповідно до п.10 розділу ІІ Положення про порядок ліцензування експорту 

товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 

р. №991 зі змінами, рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято у 

разі: 

        1. Невідповідності поданих документів законодавству України. 

2. Застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності області або 

до їх іноземних контрагентів спеціальної санкції у вигляді тимчасового 
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зупинення зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність». 

3. Дій суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності області, що призводять до 

порушення взятих Україною міжнародних зобов’язань. 

4. Якщо суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності області здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність на умовах, які можуть викликати ухвалення 

компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових заходів та інших 

захисних застережень до експорту продукції походженням з України. 

5. Порушення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності області або його 

іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності. 

6. Отримання від Міністерства екології та природних ресурсів України 

інформації про наявність підстав для відмови у видачі погодження на вивезення 

озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять (у разі звернення замовника 

щодо оформлення ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх 

містять). 

14. Результат надання адміністративної 

послуги 

ліцензія на експорт товарів або лист з відмовою у видачі ліцензії з 

обгрунтуванням підстав відмови 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

ліцензія на експорт товару видається особисто замовникові або його 

уповноваженому представнику  за наявності: 

- платіжного доручення з оригінальною відміткою банку про сплату державного 

збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України, 

або за умови повідомлення замовником коду квитанції про сплату державного 

збору для здійснення перевірки суб’єктом надання адміністративної послуги 

факту оплати з використанням програмного продукту «check» на сайті 

Державного сервісу перевірки квитанцій «check.gov.ua» (за умови внесення 

відповідних змін до наказу Міністерства економіки України від 09.09.2009 р. 

№991 «Про порядок ліцензування експорту товарів» зі змінами); 

- документа, що посвідчує особу; 
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- оригіналу довіреності, що посвідчує право на отримання даної ліцензії 

уповноваженого представника заявника. 

У разі прийняття рішення про відмову у наданні адміністративної послуги  

суб´єкт надання адміністративної послуги письмово інформує замовника про 

відмову у видачі ліцензії із обгрунтуванням підстав відмови за допомогою 

поштового зв´язку або вручення повідомлення особисто.  

16. Примітка Суб´єкти зовнішньоекономічної діяльності області несуть відповідальність за 

недостовірність відомостей в документах, що подаються на розгляд ними для 

одержання ліцензій (відповідно до п.3 розділу ІІ Положення про порядок 

ліцензування експорту товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки 

України від 09.09.2009 р. №991 зі змінами). 

 

Начальник управління міжнародного 

співробітництва, євроінтеграції, туризму 

та інвестицій Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації          Олександр Зрайко 


