ІНФОРМАЦІЯ
щодо адміністративної послуги
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Назва

2
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Категорія (сфера)
Категорія субʼєкта (фіз, юр, ФОП) Юридична особа
Фізична особа-підприємець
Життєва подія (перелік ситуацій
в яких можливо звернутись)
Суб’єкти
надання Державна служба експортного контролю України
адміністративних послуг (ЦОВВ,
тер. підрозділи)
Правові підстави (акти регулювання):
нормативний акт
назва
дата
номе
р
Закон України
"Про державний контроль за міжнародними 20.02.2003 549
передачами товарів військового призначення
та подвійного використання"
постанова
Кабінету "Про затвердження Порядку здійснення 20.11.2003 1807
Міністрів України
державного контролю за міжнародними
передачами товарів військового
призначення"
постанова
Кабінету "Про затвердження Порядку здійснення 28.01.2004 86
Міністрів України
державного контролю за міжнародними
передачами
товарів
подвійного
використання"
постанова
Кабінету "Про затвердження Порядку державної 17.07.2003 1080
Міністрів України
атестації системи внутрішньофірмового ек
спортного контролю, створеної суб’єктом
здійснення міжнародних передач товарів"
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Видача свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю,
створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

норм
а

посилання
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/54915
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807
-2003-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/862004-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1080
-2003-%25D0%25BF#Text
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7

8

наказ
"Про
затвердження
Методичних
Держекспортконтролю рекомендацій щодо створення суб’єктами
здійснення міжнародних передач товарів
систем внутрішньофірмового експортного
контролю "
Спосіб надання заяви та документів:

17.11.2006

Суб’єкт подання

Спосіб подання

Можливість подання Online

Посилання на подання Online

особисто

-

-

Формат
подання
письмово

уповноваженим
представником
суб’єкта
Документи
необхідні
отримання послуг

для

412

http://www.dsecu.gov.ua/document/3910
3;/nakaz_412.doc

Для отримання адміністративної послуги до Держекспортконтролю подаються:
1) письмова заява з проханням здійснити державну атестацію системи внутрішньофірмового
експортного контролю (у довільній формі);
2) засвідчена копія спеціального дозволу на право провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею (або довідка про відсутність такого дозволу);
3) документи, що свідчать про виконання суб’єктом організаційних, правових, інформаційних та
інших заходів, спрямованих на дотримання вимог законодавства в галузі державного експортного
контролю:
а) копія наказу про створення служби (підрозділу, групи) експортного контролю, її
підпорядкування та про призначення керівника або відповідальної за цей напрям роботи особи;
б) копія положення про службу (підрозділ, групу) експортного контролю суб'єкта міжнародних
передач та копія наказу про затвердження цього положення;
в) відомості про створення бази даних на електронних і паперових носіях про законодавчі та інші
нормативно-правові акти у галузі державного експортного контролю;
г) відомості про зовнішньоекономічні договори контракти) про здійснення міжнародних передач
за останні два роки;
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д) відомості про заяви на отримання дозволів або висновків, а також документи про гарантії
стосовно здійснення міжнародних передач таких товарів та отримані від Держекспортконтролю
документи за цими заявами за останні два роки;
є) відомості про звіти про фактичне використання дозволів або висновків, а також документи про
зазначені гарантії за останні два роки;
4) підписаний керівником суб'єкта та скріплений печаткою документ, що містить його зобов'язання
щодо:
а) забезпечення дотримання вимог законодавства в галузі державного експортного контролю;
б) відмови від здійснення будь-яких міжнародних передач товарів, у результаті яких може бути
порушено законодавство та міжнародні зобов'язання України або заподіяна шкода її
національним інтересам;
в) відмови від здійснення міжнародних передач товарів без отримання відповідних дозволів або
висновків за наявності інформації про наміри або 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, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення,
ідентифікації або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки або для
військового кінцевого використання у державах, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки ООН,
інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством
установлено повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення;
г) відмови від укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
міжнародних передач будь-яких товарів або відмови від участі у їх виконанні, якщо йому стало
відомо, що такі товари можуть бути використані іноземними державами або іноземними
суб'єктами господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобів її
доставки;
д) відмови від виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
міжнародних передач будь-яких товарів, якщо йому стало відомо, що товари будуть використані
з іншою метою або іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в договорах (контрактах)
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чи пов'язаних з ними документах, на підставі яких отримано дозволи або висновки, а також
міжнародні імпортні сертифікати;
є) своєчасного подання до Держекспортконтролю звітності про фактичне використання отриманих від
нього дозволів
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Умови та випадки надання
послуг (для особистої категорії
особи)
Результати (що отримає)
Свідоцтво про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю
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Способи отримання результатів:
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Суб’єкт
Формат
отримання
отримання
уповноваженим
письмово
представником
суб’єкта
Підстави для відмови у наданні
послуги

Додаткова інформація (додаємо
інформацію якої не можливо
знайти у існуючих та інші
уточнення)
Строк надання

Спосіб отримання

Можливість отримання Online

Посилання на отримання Online

особисто

-

-

Підставою для відмови в державній атестації (переатестації) системи контролю можуть бути:
1) недостовірні відомості в документах, поданих суб'єктом міжнародних передач до
Держекспортконтролю;
2) неодноразові порушення зазначеним суб'єктом вимог законодавства в галузі державного
експортного контролю;
3) негативний висновок Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового
експортного контролю
-

Рішення про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю або про
відмову в такій атестації приймається Головою Держекспортконтролю з урахуванням висновку
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Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
протягом 45 днів після подання до Держекспортконтролю відповідних документів
15

Адміністративний збір (строк та Безкоштовно
вартість)

