
 

 

 

 

 

 

Довідник 

 

з експортного контролю України 

 

 

 

Правові засади  

національного та міжнародного  

експортного контролю 

 

 

 

 

 

Том 2 

 

Коментарі 

 

 

 

 

 

Київ 2012 

 
 



 2

Глава 1. Основні положення експортного контролю  

 1.1. Міжнародні механізми нерозповсюдження та експортного 

контролю 

 

 1.1.1. Заходи Організації Об′єднаних Націй щодо 

нерозповсюдження зброї масового знищення та 

обмеження передач звичайних озброєнь 

 

 1.1.2.  Організація з безпеки та співробітництва в Європі   

 1.1.3. Організації міжнародних режимів експортного контролю  

 1.1.3.а.  Вассенаарська домовленість   

 1.1.3.б. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, 

Комітет Зангера та Група ядерних 

постачальників  

 

 1.1.3.в. Режим контролю за ракетними технологіями    

 1.1.3.г. Хімічна і біологічна зброя  та Австралійська 

група 

 

 1.2.  Завдання системи експортного контролю  

 1.3.  Правова основа системи експортного контролю  

 1.4. Структура системи експортного контролю України   

 1.5.   Основні процедури експортного контролю  

 1.6.  Формалізовані моделі систем експортного контролю  

 1.6.1. Формалізовані моделі у державних системах 

експортного контролю 

 

 1.6.1.а. Моделі взаємодії державного центру 

експортного контролю з суб’єктом 

 

 1.6.1.б.  Моделі міжнародної координації  

 1.6.1.в. Моделі взаємодії суб’єкта з державними  

органами  

 

 1.7. Ризики національного центру експортного контролю  

 1.8. Формалізовані моделі застосування санкції до суб’єктів-

юридичних осіб, що порушили правила експортного контролю 

 

 1.8.1. Основні санкції  

 1.8.2. Додаткові санкції  

 1.9.Формалізована модель прийняття рішень у державної системі 

експортного контролю 

 

 1.10. Базова термінологія експортного контролю  

 1.10.1.  Міжнародні передачі товарів  

 1.10.1.а.  Експорт  

 1.10.1.б.   Ембарго  

 1.10.1.в.   Імпорт  

 1.10.1.г.   Реекспорт  

 1.10.1.ґ.   Транзит  

 1.10.1.д.  Тимчасове вивезення товарів  

 1.10.1.е.  Тимчасове ввезення товарів  

 1.10.2.   Товари   

 1.10.2.а.  Товари військового призначення   

 1.10.2.б.   Технологія  

 1.10.2.с.    Товари подвійного використання  

 1.10.3. Кінцеві споживачі  

 1.10.4. Військове кінцеве використання  

 1.10.5.Суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів  

 1.10.6. Дозвіл та висновок  



 3

 1.10.7. Державний експортний контроль   

 1.10.8. Система внутрішньофірмового експортного контролю   

 1.10.9. Посередницька (брокерська) діяльність   

 1.10.10..  Документ про гарантію   

 1.11. Товари, що підлягають державному експортному контролю  

 1.11.1.  Класи та групи товарів  

 1.11.2. Списки товарів, що підлягають державному 

експортному контролю 

 

 1.11.3.  Класифікація та ідентифікація товарів  

 1.12.Експертиза в галузі державного експортного контролю  

 1.13.  Товари „всеохоплюючого контролю”  

Глава 2. Контроль над озброєннями, заборона зброї масового знищення, 

засобів її доставки та протипіхотних мін 
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держав 
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Глава 4. Реєстрація в Держекспортконтролі суб’єктів господарювання, 

що мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів 
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 5.6. Права суб’єктів, яким надані повноваження  
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 11.2.5.  Транзит ТПВ територією України  
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 11.3.1. Експорт та тимчасове вивезення товарів, не внесених 
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 11.3.2. Експорт товарів подвійного використання та товарів, 

що підпадають під вимоги “всеохоплюючого 

контролю” з метою їх військового кінцевого 

використання 

 

 11.4. Передача товарів, імпортованих в Україну з наданням 

міжнародного імпортного сертифікату, іншим кінцевим 

споживачам на території України 

 

 11.5. Реекспорт товарів, імпортованих в Україну з наданням 

міжнародного імпортного сертифікату, до кінцевих 

споживачів інших держав 

 

 



 6

Глава 12.    Контроль  за кінцевим використанням товарів   

 12.1. Державний контроль за виконанням кінцевими споживачами в 

Україні зобов'язань за гарантіями щодо використання 

імпортованих товарів у заявлених цілях  

 

 12.2.  Організація перевірок використання кінцевими споживачами в 

Україні товарів, які були імпортовані з наданням державних 

гарантій щодо їх використання у заявлених цілях, за участю 

іноземних партнерів  

 

 12.3.  Перевірки використання іноземними кінцевими споживачами 

товарів, які були імпортовані з України з наданням державних 

гарантій щодо їх використання у заявлених цілях  

 

 12.4. Проведення перевірок доставки та кінцевого використання 

товарів, які були експортовані з України  

 

 12.4.1. Деякі організаційні аспекти здійснення перевірок 

доставки товарів 

 

 12.4.2. Документи про підтвердження доставки товарів 

іноземному споживачу 

 

Глава 13 Звітність про фактично здійснені міжнародні передачі  

Глава  14 Отримання документів у галузі державного експортного 

контролю в Держекспортконтролі 

 

Глава 15. Відповідальність суб’єктів за порушення  у галузі державного 

експортного контролю 

 

 15.1. Загальний підхід до правозастосування у галузі державного 

експортного контролю 

 

 15.2. Адміністративна відповідальність громадян та посадових осіб 

за  порушення законодавства у галузі державного експортного 

контролю 

 

 15.2.1. Загальні питання адміністративного правозастосування 

у галузі державного експортного контролю 

 

 15.2.2. Підготовка та оформлення Держекспортконтролем 

матеріалів про адміністративні правопорушення у 

галузі державного експортного контролю 

 

 15.3. Кримінальна відповідальність фізичних осіб за  порушення 

законодавства у галузі державного експортного контролю 

 

 15.3.1. Загальні питання кримінальної відповідальності у 

галузі державного експортного контролю  

 

 15.3.2. Особливості визначення кримінальної відповідальності 

у галузі державного експортного контролю 

 

 15.4. Правозастосування у галузі державного експортного контролю 

відносно колективних суб’єктів 

 

 15.4.1. Застосування штрафних санкцій до суб’єктів-

порушників  

 

 15.4.1.а. Правопорушення у галузі державного 

експортного контролю та відповідні штрафи, 

що накладаються Держекспортконтролем на 

суб’єктів-порушників 
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 15.4.1.а.1. Проведення діяльності, пов'язаної 

з міжнародними передачами 

товарів, без отримання в 

установленому порядку дозволу, 

висновку чи документа про 

гарантії 

 

 15.4.1.а.2.  Здійснення міжнародних передач 

товарів на підставі дозволів, 

висновків чи документів про 

гарантії, отриманих шляхом 

подання підроблених документів 

або документів, що містять 

недостовірні відомості 

 

 15.4.1.а.3.  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 

зовнішньоекономічної 

діяльності 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 

 

 15.4.1.а.4. Здійснення міжнародної передачі 

товару, незважаючи на те, що 

суб'єкту зовнішньоекономічної 

діяльності 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 

 

 15.4.1.а.5. Навмисне приховання відомостей, 

які мають значення для вирішення 

питання про надання дозволу, 

висновку чи міжнародного 

імпортного сертифіката 
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 15.4.1.а.6. Здійснення міжнародних передач 

товарів з порушеннями умов, 

визначених у дозволах, висновках 

чи міжнародних імпортних 

сертифікатах, у тому числі після 

внесення без погодження із 

спеціально уповноваженим 

органом виконавчої влади з 

питань 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 кінцеве 

використання та надання 

відповідних документів про 

гаранті 

 

 15.4.1.а.7. Проведення переговорів, 

пов'язаних з укладанням 

зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) стосовно здійснення 

експорту товарів військового 

призначення, а також товарів 

подвійного використання, на 

поставки яких до відповідної 

іноземної держави встановлено 

часткове ембарго, без отримання 

відповідного позитивного 

висновку спеціально 

уповноваженого органу 

виконавчої влади з питань 

державного експортного контролю 

 

 15.4.1.а.8. Неподання або несвоєчасне 

подання спеціально 

уповноваженому органу 

виконавчої влади з питань 

державного експортного контролю 

звітів та відповідних документів 

про підсумки проведення 

переговорів, зазначених у абзаці 

восьмому цієї статті, а також про 

фактично здійснені міжнародні 

передачі товарів військового 

призначення та подвійного 

використання на підставі 

отриманих дозволів чи висновків, 

а також про використання цих 

товарів у заявлених цілях 

 



 9

 15.4.1.а.9. Створення перешкод для 

виконання службових обов'язків 

посадовими особами спеціально 

уповноваженого органу 

виконавчої влади з питань 

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 

 

 15.4.1.а.10. Безпідставна відмова в наданні 

інформації та документів, які 

вимагаються спеціально 

уповноваженим органом 

виконавчої влади з питань 

державного експортного контролю 

або іншим державним органом, 

що здійснює державний 

експортний контроль у межах 

своїх повноважень, їх навмисне 

викривлення або приховування 

 

 15.4.1.а.11. Навмисне знищення документів, 

пов'язаних з укладанням та 

виконанням 

зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) стосовно здійснення 

міжнародних передач товарів, на 

підставі яких були отримані 

дозволи, висновки чи міжнародні 

імпортні сертифікати, до 

закінчення строку їх зберігання 

 

 15.4.2. Застосування додаткових санкцій до суб’єктів-

порушників  

 

 15.4.2.а. Повноваження Держекспортконтролю щодо 

застосування додаткових санкцій 

 

 15.4.2.б. Повноваження інших державних органів щодо 

застосування додаткових санкцій 

 

 15.4.2.в. Відповідальність за збитки, які суб’єкти 

зазнають в наслідок застосування додаткових 

санкції  

 

 15.4.3.  Накладання штрафів за порушення вимог законодавства 

в галузі державного експортного контролю 

 

 15.4.4.  Сплата штрафів за порушення вимог законодавства в 

галузі державного експортного контролю або їх 

оскарження 

 

 15.4.4.а. Сплата штрафів  

 15.4.4.б. Оскарження штрафів  

 Рисунки та схеми   

 



 

 

10

Глава 1. Основні положення експортного контролю 

Метою створення та функціонування національних систем експортного контролю є 

забезпечення національної безпеки держав, які створюють такі системи, виходячи з політики 

нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, обмеження передач 

звичайних озброєнь та протидії тероризму. 

Щоденні світові події переконливо доводять, що контроль за нерозповсюдженням 

зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних озброєнь та 

протидія тероризму є одним з важливих напрямів як міжнародної діяльності, так і 

національної політики найбільш розвинутих держав світу. 

Реалізація цієї політики на міжнародному рівні здійснюється завдяки діяльності 

Організації Об’єднаних Націй та відповідних міжнародних 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. 

Разом з тим кожна з держав формує політику державного експортного контролю, 

виходячи з пріоритетності національних інтересів (політичних, економічних, військових) та 

відповідно до прийнятих нею міжнародних зобов’язань. Така політика  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 держав, національної та 

міжнародної безпеки шляхом міжнародної координації спільних зусиль держав-учасниць  

відбувається еволюція як міжнародних режимів експортного контролю, так і національних 

систем експортного контролю держав-учасниць цих режимів. 

Реалізацію цілей експортного контролю у державах забезпечують спеціально 

уповноважені органи виконавчої влади з питань державного експортного контролю, які саме 

й реалізують політику держави у галузі експортного контролю. 

1.1.  Міжнародні механізми нерозповсюдження та експортного контролю 

1.1.1. Заходи Організації Об’єднаних Націй щодо нерозповсюдження зброї 

масового знищення та обмеження передач звичайних озброєнь 

З метою нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, 

обмеження передач звичайних озброєнь та протидії тероризму Організація Об’єднаних Націй 

(далі – ООН) здійснює відповідну низку заходів.  

Одними з важливих заходів у цьому напряму є прийняття Радою Безпеки ООН (далі 

– РБ  ООН) відповідних резолюцій, які встановлюють режим повного чи часткового 

міжнародного ембарго на експорт визначених груп товарів до держав, що порушують 

загально визначені міжнародні правові норми.  Резолюції РБ ООН є санкціями цієї 

організації, що застосовуються  до зазначених держав.  Іноді фахівцями органів експортного 

контролю такі держави визначаються як “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 характер. Санкції можуть 

мати характер повної заборони на торгівлю (включаючи експорт, імпорт, фінансові операції, 
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взаємодію, транспортування тощо) або можуть мати частковий характер (наприклад, лише 

санкції на торгівлю зброєю). 

!!!Санкції РБ ООН чітко визначають для держав-учасниць відповідні правила 

взаємодії з конкретною „проблемною” державою чи групою держав. Такі санкції 

імплементуються  в національне законодавство 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 

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. 

Примітка: Дивись Указ у Томі 4 цього Довідника 

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 національним законодавством.  Комітети ООН 

щодо виконання санкцій здійснюють також і функцію контрольних органів ООН щодо 

виконання 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 транспарентності (прозорості) передач звичайних озброєнь та погодила 

відповідний  реєстр  цих озброєнь (документ Генеральної Асамблеї ООН  A/RES/46/36 L від 

3 січня 1992 року). 

Мета створення реєстру полягала у виявленні можливого дестабілізуючого 

нарощування озброєнь. Резолюція про створення зазначеного реєстру визначила такі цілі, 

досягненню яких реєстр мав сприяти: 

а) впровадження принципу зміцнення довіри; 

б) зменшення темпів торгівлі зброєю; 

в) вирішення проблем незаконної торгівлі озброєннями та її впливу на права 

людини; 

г) зменшення навантаження закупівель озброєнь на економіку держав;  

д) скорочення військових витрат. 

Резолюція закликала держав-учасниць ООН щорічно на добровільних 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 
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• 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. 

1.1.2.  Організація з безпеки та співробітництва в Європі  

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 Co-operation in Europe, 

Document on Small Arms and Light Weapons, FSC, DOC/1/00, 24 Nov. 2000), який набув 

чинності 24 листопада 2000 року і містить вимоги, більшість з яких держави-члени повинні 

виконати на національному рівні. Документ також містить заходи щодо зміцнення довіри та 

підвищення 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 одноразові обміни даними, 

а у разі необхідності – можливість надання оновленої інформації. 

Серед інших заходів Документ містить положення про те, що держави-члени ОБСЄ 

щорічно обмінюватимуться між собою інформацією про експорт та імпорт стрілецької зброї 

за попередній календарний рік. 

Інформація з цього питання  накопичується в Центрі ОБСЄ із запобігання 

конфліктам (OSCE Conflict Prevention Centre). Така інформація є конфіденційною і не 

оприлюднюється поза межами ОБСЄ. 

У рамках зазначеного вище Документа держави-учасниці ОБСЄ погодилися брати до 

уваги єдині критерії щодо можливості надання дозволів на експорт СЗЛО, а саме: 

а) дотримання прав людини та основних свобод у країні-одержувачі; 

б) внутрішню та регіональну ситуації в країні-одержувачі та навколо неї з точки зору 

наявності напруженості або збройних конфліктів; 

в) практику дотримання  країною-одержувачем міжнародно-правових 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 

міжнародного права, що регулюють поведінку в ході збройного конфлікту; 

г) характер та вартість зброї, що передається, з урахуванням стану країни-

одержувача, включаючи її законні потреби в галузі безпеки та оборони, а також необхідності 

найменшого відвертання  людських та економічних ресурсів на цілі озброєння; 
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д) потреби  країни-одержувача щодо забезпечення її здатності здійснювати своє 

право на індивідуальну або колективну самооборону у відповідності до статті 51 Статуту 

ООН; 

є) питання про те, чи буде передача зброї сприяти адекватній та пропорційній реакції 

країни-одержувача на загрози у військовій галузі та галузі безпеки, які постають перед цією 

країною; 

ж) законні потреби внутрішньої безпеки країни-одержувача; 

з) потреби країни-одержувача щодо забезпечення її здатності брати участь у 

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

Кожна держава-учасниця погодилася утримуватися від надання експортних 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 перенаправлено на території, за зовнішні відносини яких несе міжнародно 

визнану  відповідальність інша держава; 

г) суперечити її міжнародним зобов’язанням, зокрема щодо санкцій, прийнятих РБ 

ООН, рішенням ОБСЄ, угодам про нерозповсюдження, про стрілецьку зброю або іншим 

угодам щодо контролю над озброєннями та роззброєнням; 

д) вести то затягування або загострення будь-якого збройного конфлікту, беручи до 

уваги законні потреби самооборони, або ставити під загрозу дотримання норм міжнародного 

права, які регулюють поведінку в ході збройного конфлікту; 

є) створити загрозу миру, призвести до надмірного та дестабілізуючого накопичення 

стрілецької зброї або іншим чином сприяти регіональній нестабільності; 

ж) бути перепроданими (або іншим чином використаним не за призначенням) в 

країні-одержувачі, або реекспортованим з метою, що суперечить цілям Документа; 

з) бути використаними з репресивною метою; 

и) сприяти організованій злочинності; 

і) використовуватися для інших цілей, крім задоволення законних потреб оборони та 

безпеки країни-одержувача. 

1.1.3.  Організації міжнародних режимів експортного контролю 

Експортний контроль є одним з міжнародних механізмів, які, шляхом імплементації 

спільних рішень держав-учасниць у національне законодавство, забезпечують виконання 

заходів із нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження 

передач звичайних озброєнь та протидії тероризму шляхом встановлення належного 

державного контролю за здійсненням міжнародних передач товарів військового 

призначення, пов′язаних з ними товарів подвійного використання, а також інших товарів, які 

завдяки своїм властивостям можуть бути використані під час створення зброї масового 

знищення або у терористичних цілях.  

Для досягнення головною мети експортного контролю більшістю провідних держав 

світу узгоджені керівні принципи контролю за міжнародними передачами товарів 

військового призначення (звичайні озброєння) та пов′язаних з ними товарів подвійного 

використання, а також товарів подвійного використання, які можуть бути використані для 

створення зброї масового знищення та засобів її доставки. 
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Міжнародними організаціями, які формують керівні принципи   контролю за 

міжнародними передачами товарів військового призначення (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: Вассенаарська домовленість (ВД), Група ядерних 

постачальників (ГЯП), Режим контролю за ракетними технологіями (РКРТ) та Австралійська 

група (АГ). 

Особливістю зазначених вище міжнародних режимів експортного контролю є їх 

взаємозв’язок та взаємодоповнення. Так, наприклад розглядаючи військові ракети та ракетні 

технології, що зазначені у групі ML4 Списку товарів військового призначення ВД, слід 

одночасно розглядати і відповідні категорії таких товарів, що зазначені у Списку товарів 

подвійного використання, що можуть бути використані для створення ракетної зброї, якій 

віднесено до РКРТ. 

Схему взаємозв’язку міжнародних режимів експортного контролю наведено на 

Рис.1.1. 

1.1.3.а.  Вассенаарська домовленість  

Міжнародний режим експортного контролю „Вассенаарська домовленість” є 

неформальною міжнародною організацією  для контролю звичайних озброєнь (товарів 

військового призначення, далі – ТВП) та пов'язаних з ними товарів подвійного використання 

(далі - ТПВ).  

Про  створення Вассенаарської домовленості (далі - ВД)  офіційно було 

проголошено 19 грудня 1995 року після проведення відповідного 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 

використання. 

Про створення нового режиму офіційно було проголошено у декларації в Гаазі. 

Протягом 2 – 3 квітня 1996 року до режиму приєдналися Аргентина, 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, заснований 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 

Контрольних 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 перешкоджатиме чесним цивільним трансакціям, а 

також те, що вона не буде втручатися у право держав придбавати законні засоби, призначені 

для самооборони згідно зі статтею 51 Статуту Організації Об’єднаних 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-учасницями відповідних зобов'язань щодо процедур 

здійснення передач таких товарів. Ця організація сприяє підвищенню рівня співробітництва 

між державами-учасницями з метою відвертання придбання озброєнь та чутливих товарів 

подвійного використання для цілей військового кінцевого використання тоді, коли ситуація в 

регіоні або поведінка держави-одержувача цих предметів є або стає причиною серйозного 

занепокоєння держав-учасниць ВД (щорічник СІПРІ-2003). 
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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 легкими озброєннями, а також документа ОБСЄ 2001 року про стрілецьку зброю і 

легкі озброєння. 

Визнаючи загрози, які становлять несанкціоноване розповсюдження та використання 

переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК), особливо для цивільної авіації, держави-

учасниці 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  експортного контролю за 

переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК)”. Ці елементи охоплюють ракетні 

комплекси класу „поверхня-повітря”, спеціально сконструйовані для перенесення та 

використання однією особою, та інші ракетні комплекси класу „поверхня-повітря”, 

спеціально сконструйовані для обслуговування та використання кількома особами, які діють 

як окремий розрахунок; крім цього ці комплекси можуть переноситися лише кількома 

особами. Засоби національного експортного контролю застосовуються кожною з держав-

учасниць ВД до міжнародних передач або передач третій 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, продаж, безкоштовну 

передачу, тимчасове користування, оренду, спільне виробництво або домовленість про 

ліцензійне виробництво (надалі – експорт). Обсяг експортного та іншого пов’язаного з цим 

контролю включає дослідницьку діяльність, конструювання, розробку, інженерне 

забезпечення, виготовлення, виробництво, складання, випробування, ремонт, технічне 

обслуговування, проведення регламентних робіт, модифікацію, удосконалення, 

модернізацію, експлуатацію, використання, заміну або дооснащення, демілітаризацію та 

ліквідацію ПЗРК, технічні дані, програмне забезпечення, технічну допомогу, демонстрацію 

та навчання, пов’язані з цими функціями, а також безпечне транспортування та зберігання. 

Цей обсяг відповідно до законодавств держав-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 відповідності до прийнятих під час засновницького пленарного засідання у 

липні 1996 року керівних принципів (Початкових положень) та узгоджених 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 взаєморозуміння при можливих ризиках таких передач. 

У рамках ВД Україна як член згаданого режиму експортного контролю 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 товарів подвійного використання (застосовується у разі експорту до держав, які не 

беруть участі у ВД), а також надані дозволи щодо експорту “дуже чутливих” товарів до цих 

держав.   

Процедури ліцензування міжнародних передач товарів здійснюються на основі 

національних законодавств сторін. 

Основою ВД є відповідні контрольні списки товарів військового призначення та 

товарів подвійного використання.  
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Станом на грудень   2009 року участь у міжнародному режимі експортного контролю 

Вассенаарська домовленість беруть 40 держав, а саме: Австралія, Австрія, Аргентина, 

Бельгія,  Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія,  Іспанія, Італія, Канада, 

Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди,  Німеччина,  Нова Зеландія, Норвегія, 

Південно-Африканська Республіка (ПАР), Польща, Португалія, Республіка Корея (Південна), 

Російська Федерація, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки (США), 

Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, 

Японія.   

Структура режиму Вассенаарська домовленість та основні категорії товарів, що 

контролюються цим режимом наведені на рис. 1.2. 

Обмін інформацією щодо “чутливих” та “дуже чутливих” товарів подвійного 

використання  режиму ВД здійснюється на підставі взаємоузгоджених переліків до списків 

товарів подвійного використання.  

Обмін інформацією щодо звичайних озброєнь у рамках ВД  здійснюється на підставі 

відповідних звітних категорій Регістра звичайних озброєнь ООН.  Обмін інформацією щодо 

цих категорій здійснюється державами-учасницями обов'язково, а щодо інших категорій – 

добровільно у відповідності до законодавства кожної держави-учасниці.  

Прийнятий на національному рівні відповідно до норм статті 8 цього Закону 

Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового 

призначення, який  містить відповідні 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, військової чи 

спеціальної техніки, а також списки таких товарів, затверджено постановою Кабінету 

Міністрів від 28.01.04 № 86.  

Примітка: Дивись зазначені „Порядки” у Томі 4  та „Списки” у Томі 5  цього 

Довідника.  

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.  

1.1.3.б. Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Комітет Зангера та Група 

ядерних постачальників  

Відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (далі - ДНЯЗ), який 

набув чинності у 1968 році, офіційними ядерними державами, тобто державами, що офіційно 

володіють ядерною зброєю, визначені США, Великобританія, Франція, СРСР та Китай. Цей 

договір затвердив принцип непередачі ядерної зброї іншим державам, 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 ядерної енергії (далі - МАГАТЕ) стосовно всієї мирної ядерної 

діяльності. 

На цей час учасниками ДНЯЗ є близько 150 держав. Україна приєдналася до ДНЯЗ у 

1994 році.  Дія ДНЯЗ, спочатку встановлена на 25 років, у квітні 1995 року була продовжена 

на безстроковий період державами-учасницями цього договору. 

З метою виконання окремих положень ДНЯЗ деякі держави-учасниці, що мають 

однакові погляди,  створили неформальні групи для спільних дій щодо протидії розвитку 
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ядерних програм в окремих країнах і об'єдналися у дві організації: Комітет Зангера (далі - 

КЗ) та Група ядерних постачальників (далі - ГЯП). 

КЗ був створений у 1974 році після чотирьох років дискусій між групою держав з 

приводу трактування їх зобов'язань, визначених у статті 3.2 ДНЯЗ. Комітет є неофіційною 

структурою і діє поза рамками ДНЯЗ.  

Україна є членом Комітету Зангера та бере участь у його роботі з 1996 року. Відповідно 

до статті 3.2 ДНЯЗ кожна сторона „зобов'язується не постачати: (а) вихідний чи спеціальний 

матеріал, що розщеплюється, або устаткування чи матеріал, спеціально призначені чи 

підготовлені для обробки, використання або виробництва спеціального матеріалу, що 

розщеплюється, будь-якій неядерній державі для використання у мирних цілях”, до того часу, 

поки зазначені вихідні чи спеціальні матеріали, що розщеплюються, не матимуть гарантії 

безпеки використання. ДНЯЗ безпосередньо не стосується контролю над ядерними 

технологіями, тому КЗ взяв на себе зобов'язання визначити, що мається на увазі під 

"устаткуванням чи матеріалом, спеціально призначеним чи підготовленим для обробки, 

використання, або виробництва спеціального матеріалу, що розщеплюється ". Комітет Зангера 

узгодив “вихідний перелік” (Trigger list), який держави-учасниці застосовують через 

національні системи експортного контролю.  Завдяки таким спільним діям було створено 

список товарів і технологій, чутливих до розповсюдження ядерної зброї та досягнуто 

домовленості щодо контролю міжнародних передач таких товарів, виходячи із взаємно 

узгоджених керівних принципів.  

ГЯП було створено у 1978 році як неформальне об'єднання держав-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 опубліковані 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 міжнародними передачами товарів подвійного 

використання, який  містить відповідні 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.    

Примітка: Дивись зазначений „Порядок” у Томі 4  та „Список” у Томі 5  цього 

Довідника.  

Структура контрольного списку режиму Група ядерних постачальників наведена на  

Рис. 1.3. 

Станом на грудень  2009 року участь у міжнародному режимі експортного контролю 

Група ядерних постачальників беруть 46 держав, а саме: Австралія, Австрія, Аргентина, 

Бельгія,  Білорусь, Болгарія, Бразилія,  Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Індія, 

Ірландія,  Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Китай (КНР), Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, 

Мальта, Нідерланди,  Німеччина,  Нова Зеландія, Норвегія, Південно-Африканська 

Республіка, Польща, Португалія, Республіка Корея (Південна), Російська Федерація, 

Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Україна, 

Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія.  

Крим зазначених держав-членів ГЯП такі держави як Індія та Пакистан також взяли 

на себе зобов’язання виконувати вимоги цього режиму.   
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1.1.3.в.   Режим контролю за ракетними технологіями   

Режим контролю за ракетними технологіями (далі - РКРТ) був заснований сьома 

державами (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США) у 1987 

році як неформальний режим шляхом двостороннього  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 розширити сферу дії РКРТ на ракети та   

безпілотні літальні апарати, які спроможні бути носіями хімічної та біологічної зброї. 

На цей час учасниками зазначеного режиму є 35 держав. Україна з 1995 року 

впровадила на національному рівні процедури державного експортного контролю, 

передбачені керівними принципами діяльності режиму, а також відповідні списки товарів, 

але фактично набула членства у цій організації тільки в 1998 році. 

РКРТ користується взаємно узгодженим списком матеріалів, обладнання та 

технологій подвійного використання, 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 консультацій  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, обладнання 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 Рис.1.4. 

Станом на грудень  2009 року участь у міжнародному режимі контролю ракетних 

технологій беруть 35 держав, а саме: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія,  Бразилія,  

Великобританія, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія,  Іспанія, Італія, Канада, 

Люксембург, Нідерланди,  Німеччина,  Нова Зеландія, Норвегія, Південно-Африканська 

Республіка, Польща, Португалія, Республіка Корея (Південна), Російська Федерація, 

Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, 

Швейцарія, Швеція, Японія. 

Крим зазначених держав-членів РКРТ такі держави як Ізраїль, Індія, Китай, 

Пакистан та Румунія також взяли на себе зобов’язання виконувати вимоги цього режиму.   

Прийнятий на національному рівні Кабінетом Міністрів України Порядок здійснення 

державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, який  

містить відповідні вимоги стосовно міжнародних передач товарів, що можуть бути 

використані у створенні ракетної зброї, а також Списки таких товарів, затверджено 

постановою Кабінету Міністрів від 28 січня 2004 року № 86. 

Примітка: Дивись зазначений „Порядок” у Томі 4  та „Список” у 

Томі 5  цього Довідника.  
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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 поведінки проти розповсюдження балістичних ракет”. Цей 

Кодекс сприятиме посиленню існуючих міжнародних домовленостей з підтримання 

міжнародної та національної безпеки, з роззброєння та нерозповсюдження, а також 

механізмів їх реалізації. 

Підписуючи Кодекс, держави-учасниці, перш за все, визнали зумовлену комплексом 

причин необхідність попередження та стримування розповсюдження балістичних ракетних 

систем, здатних нести зброю масового ураження, а також необхідність продовження 

відповідної діяльності у цій сфері на міжнародній арені. 

Відповідно до Кодексу держави-учасниці мають намір, серед іншого, вжити таких 

головних заходів: 

на глобальному та регіональному рівнях докласти багатосторонніх, двосторонніх і 

національних зусиль з попередження та стримування розповсюдження балістичних ракет, 

здатних нести зброю масового ураження; 

запровадити максимально можливі обмеження на розвиток, випробування та 

розгортання балістичних ракет, здатних нести зброю масового ураження, включаючи, де це 

можливо, скорочення національних запасів таких ракет в інтересах глобального та 

регіонального миру і безпеки; 

усвідомлюючи можливість використання програм ракет-носіїв космічних апаратів 

для прикриття програм балістичних ракет, виявляти належну пильність у розгляді питань 

сприяння мирним ракетним програмам у будь-якій іншій країні з метою унеможливлення 

підтримки розвитку систем доставки  зброї масового ураження; 

- не сприяти, не надавати підтримку або допомогу програмам балістичних ракет у 

країнах, що могли б розвивати або купувати зброю масового ураження в порушення норм 

міжнародних договорів з роззброєння та нерозповсюдження, або зобов’язань, прийнятих 

цими країнами в рамках зазначених договорів. 

1.1.3.г.  Хімічна і біологічна зброя  та Австралійська група 

Протоколом про заборону застосування на війні задушливих, отруйних чи інших 

подібних газів і бактеріологічних засобів (Женевський протокол), що був підписаний у 1925 

році, було заборонено використовувати хімічну та біологічну зброю під час війни. Однак цей 

протокол не передбачав заборони на розробку, виробництво та накопичення такої зброї. 

Новий переговорний процес щодо цих видів зброї був 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 міжнародним договором та 

встановлює контроль над роззброєнням, проектуванням та знищенням всього такого класу 

зброї масового знищення. КЗХЗ більш точно визначені відповідні заборони та встановлені 

різноманітні види контролю щодо розробки, виробництва, накопичення та використання 

хімічної зброї, а також встановлені вимоги щодо зберігання та знищення цієї зброї. 

КЗХЗ передбачено створення відповідних державних органів, які забезпечують 

виконання механізму декларування у сфері хімічних виробництв. Відповідно до КЗХЗ 

створені механізми відповідних міжнародних 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. 
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Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення запасів 

бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї та про її знищення (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, незалежно від їх природи та засобу виробництва, таких 

видів і в таких кількостях, 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 розпорядженні держав-учасниць, або їх перепризначення 

для мирного використання. 

Так звана Австралійська група (далі - АГ) була створена у 1985 році, коли світова 

спільнота висловила занепокоєння з приводу використання хімічної зброї (далі - ХЗ) під час 

ірано-іракської війни 1980-1988 років для здійснення країнами-учасницями однакових правил 

щодо контролю за експортом над товарами, що можуть бути використані для створення 

хімічної чи біологічної зброї, у тому числі “агентів” та “прекурсорів” цієї зброї.  

Держави-учасниці цієї неформальної групи співпрацюють в питаннях підтримки та 

розвитку національних систем експортного контролю. Метою цієї співпраці є запобігання 

подальшому поширенню експорту хімічної продукції, що може бути використана або 

перенаправлена на застосування в програмах створення хімічної або біологічної зброї.  

АГ узгодила Керівні принципи діяльності та низку Списків, що визначають хімічні 

прекурсори, біологічні речовини, хімічне та біологічне устаткування подвійного 

використання, а також відповідні технології. Держави-учасниці взяли на себе політичні 

зобов'язання забезпечити національний контроль над експортом зазначеної продукції. 

Україна набула членства у режимі „Австралійська група” у 2005 році, але з 1997 

року на національному рівні впровадила правила та списки, рекомендовані цим режимом. 

Структура списків товарів, які підлягають контролю відповідно до КЗХЗ, КБТЗ та 

АГ, наведена на Рис. 1.5. 

Станом на грудень  2009 року участь у міжнародному режимі експортного контролю 

Австралійська група беруть 39 держав, а саме: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія,  

Болгарія, Великобританія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, 

Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди,  Німеччина,  Нова Зеландія, Норвегія, 

Польща, Португалія, Республіка Корея (Південна), Румунія, Словаччина, Сполучені Штати 

Америки, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція, 

Японія.   

Крим зазначених держав-членів АГ такі держави як Ізраїль та Пакистан також взяли 

на себе зобов’язання виконувати вимоги цього режиму.   

Прийнятий на національному рівні Кабінетом Міністрів України Порядок здійснення 

державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, який  

містить відповідні вимоги стосовно міжнародних передач товарів, що можуть бути 

використані у створенні хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї,  а також 

списки таких товарів, затверджено постановою Кабінету Міністрів від 28 січня 2004 року № 

86. 

Примітка: Дивись зазначений „Порядок” у Томі 4  та „Список” у Томі 5  цього 

Довідника.  
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1.2.  Завдання системи експортного контролю 

Державний експортний контроль є комплексом заходів з контролю за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання, що здійснюються 

Держекспортконтролем та іншими державними органами з метою забезпечення захисту 

інтересів  національної безпеки та відповідно до міжнародних зобов’язань України. 

Законодавчою основою державного експортного контролю України є Закон України 

„Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання”, інші закони України, акти Президента України та Кабінету 

Міністрів України. 

Державна політика України в галузі експортного 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 зобов’язань України щодо 

нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та встановлення 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; 

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 механізмів виконання міжнародних договорів і спільної політики 

нерозповсюдження, яка направлена на механізми виконання санкцій Ради Безпеки ООН по 

відношенню до окремих країн та супротив тероризму; 

забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями та іноземними 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. 

Система державного експортного контролю застосовується тільки тією мірою, що 

необхідна для досягнення його цілей.  Процедури і правила державного експортного 

контролю, що застосовуються Україною, враховують міжнародно-правові норми та практику 

завдяки постійної взаємодії з міжнародними організаціями та іноземними 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. 

Виходячи з інтересів національної безпеки та відповідно до прийнятих міжнародних 

зобов’язань в Україні здійснюється посилений контроль за міжнародними передачами та 

наступним використанням товарів, які можуть бути використані для створення зброї 

масового знищення (ядерної, хімічної, біологічної, бактеріологічної, токсинної) та ракетних 

засобів доставки такої зброї. 

Встановлення такого контролю є одним з важливих елементів національної політики 

нерозповсюдження.  

Загальна структура національної системи експортного контролю України має такі 

характерні риси:  
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Верховна Рада України визначає законодавчі основи державної політики України в 

галузі державного експортного контролю. 

Загальне керівництво державною політикою України в галузі державного 

експортного контролю відповідно до Конституції України здійснює Президент України.  

Рада національної безпеки і оборони України координує діяльність та здійснює 

контроль за діями органів виконавчої влади в галузі державного експортного контролю. 

Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення державної політики в галузі 

експортного контролю через спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань 

державного експортного контролю – Держекспортконтроль. 

Основними завданнями системи експортного контролю є формування та реалізація 

державної політики у сфері експортного контролю, зокрема щодо забезпечення національної 

безпеки, виконання міжнародних зобов’язань України стосовно нерозповсюдження зброї 

масового знищення та засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а 

також зміцнення міжнародного авторитету України. 

Реалізація зазначених завдань здійснюється шляхом:  

встановлення державного контролю за провадженням діяльності, пов’язаної з 

міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, 

контролю за використанням таких товарів згідно із заявленими цілями, зокрема 

недопущення їх застосування у терористичних та інших протиправних цілях; 

обмеження або заборони діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання, якщо це суперечить національним 

інтересам України, її міжнародним зобов’язанням, завданням 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 або засобів її доставки. 

1.3.  Правова основа системи експортного контролю 

Правову основу державного експортного контролю становлять Конституція України, 

Закон України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання”, інші закони України, акти Президента України і 

Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, а також міжнародні договори 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Структуру правової бази державного експортного контролю наведено на Рис. 1.6. 

Правову основу державного експортного контролю складають Конституція України  

(стаття 106, пункт 1), яка передбачає, що Президент України має забезпечувати державну 

незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави. 

Закон України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання” регулює діяльність, пов’язану з 

державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання з метою захисту національних інтересів України, дотримання нею 

міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її 

доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо 

недопущення використання зазначених товарів у терористичних та протиправних цілях.  

Закон України „Про Службу безпеки України” окреслює завдання Служби,  до яких  

також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру  і  

безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері 

управління й економіки та інших  протиправних  дій,  які безпосередньо створюють  загрозу  

життєво важливим інтересам України. 
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Митний  кодекс України  визначає порядок переміщення товарів через  митний  

кордон  України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій,  

пов'язаних із  ввезенням  товарів  на  митну  територію України,  вивезенням  товарів за межі 

митної території України або переміщенням  їх  митною територією   України транзитом.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 №830 року затверджено 

„Положення...” про Держекспортконтроль, яким встановлено його статус та основні 

завдання. 

Згідно з цім Положенням Держекспортконтроль є спеціально уповноваженим 

органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю і є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України. 

Держекспортконтроль забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

експортного контролю та подає у встановленому порядку пропозиції щодо її формування, 

здійснює управління у зазначеній сфері, а також міжгалузеву координацію та регулювання з 

питань, що належать до його компетенції, узагальнює практику застосування законодавства 

із зазначених питань, розробляє та подає у встановленому порядку Кабінету Міністрів 

України пропозиції щодо вдосконалення такого законодавства.  

До основних завдань Держекспортконтролю віднесено:  

участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері експортного контролю, 

зокрема щодо забезпечення національної безпеки, виконання міжнародних зобов’язань 

України стосовно нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, 

обмеження передач звичайних видів озброєння, а також зміцнення міжнародного авторитету 

України;  

здійснення заходів щодо встановлення державного контролю за провадженням 

діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання, контролю за використанням таких товарів згідно із заявленими 

цілями, зокрема недопущення їх застосування у терористичних та інших протиправних 

цілях; 

здійснення заходів щодо обмеження або заборони діяльності, пов’язаної з 

міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, 

якщо це суперечить національним інтересам України, її міжнародним зобов’язанням, 

завданням 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 або 

засобів її доставки;  

участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, 

що регулюють діяльність у сфері експортного контролю;  

забезпечення в межах своїх повноважень розвитку співробітництва з відповідними 

органами інших держав і міжнародними організаціями.  

Відповідно до законодавства правову основу державного експортного контролю 

становлять також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України.  Зазначене положення передбачає обов’язковість виконання 

міжнародних 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 державного 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. 
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1.4. Структура системи експортного контролю України  

Законодавчі основи державної політики в галузі експортного контролю визначає 

Верховна Рада України. 

Загальне керівництво державною політикою в галузі експортного контролю 

відповідно до Конституції України здійснює Президент України. 

Рада національної безпеки і оборони України координують діяльність та здійснюють 

контроль за діями органів виконавчої влади в галузі експортного контролю. З метою 

вирішення зазначених функцій при РНБО України створена Міжвідомча комісія з політики 

ВТС та експортного контролю. 

Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення державної політики у галузі 

експортного контролю. 

Реалізацію державної політики в галузі експортного контролю забезпечують  

Державна служба експортного контролю України, а також міністерства, інші центральні 

органи виконавчої влади, уповноважені згідно із законодавством здійснювати заходи в галузі 

експортного контролю. Зазначені органи виконавчої влади  можуть також залучати до участі 

у здійсненні заходів експортного контролю інші центральні органи виконавчої влади, 

представництва України за кордоном та юридичних осіб, діяльність яких безпосередньо не 

пов’язана з експортним контролем, за згодою їх керівників. 

Державна служба експортного контролю України безпосередньо або за поданням 

інших центральних органів виконавчої влади обмежує або забороняє провадження 

діяльності, пов’язаної з міжнародною передачею товарів, у разі, коли її провадження 

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 чи засобів її доставки або за 

відсутності належних гарантій (зобов’язань) щодо кінцевого використання товарів. 

Основною ланкою системи експортного контролю підприємств є внутрішньофірмові 

системи експортного контролю та  відповідні підрозділи експортного контролю або 

визначені керівництвом посадові особи підприємств. Зазначені підрозділи або посадові 

особи забезпечують виконання підприємством вимог законодавства в галузі експортного 

контролю на усіх етапах здійснення міжнародних передач товарів.  

Структура системи експортного контролю України наведена на Рис. 1.7. 

1.5.   Основні процедури експортного контролю 

Процедури застосування  державного  експортного  контролю передбачають: 

складання списків товарів, що підлягають державному експортному контролю за 

відповідними групами таких товарів; 

встановлення відповідних порядків здійснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів, що підлягають державному експортному контролю 

залежно від конкретних груп таких товарів; 

ідентифікацію та класифікацію товарів, що передбачає встановлення відповідності 

конкретних товарів, які є об’єктами міжнародних передач, найменуванню та опису товарів, 

внесених до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю; 

реєстрацію у Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України, 

які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів військового призначення та 

подвійного використання у якості суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів (за 

підсумками попередньої експертизи товарів та їх ідентифікації);  
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надання повноважень на право здійснення міжнародних передач товарів військового 

призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю; 

здійснення експертиз та вирішення питань щодо можливості надання дозвільних 

документів (дозволів та висновків) або надання суб’єктам відповідних повноважень на право 

експорту/імпорту товарів військового призначення чи право здійснювати експертизу щодо 

ідентифікації товарів;  

надання висновків щодо можливості проведення переговорів, пов’язаних з 

укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення експорту товарів 

військового призначення до будь-яких держав, а також експорту товарів подвійного 

використання до держав, щодо яких встановлено часткове ембарго на поставки таких 

товарів; 

надання дозволів чи висновків Держекспортконтролю на право здійснення 

міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю; 

здійснення митного контролю і митного оформлення товарів відповідно до митного 

законодавства України; 

здійснення контролю  за кінцевим використанням товарів споживачами і у разі 

потреби проведення перевірок на місцях заявленого використання або перебування цих 

товарів; 

надання суб′єктами здійснення міжнародних передач товарів письмових звітів про 

фактично здійснені міжнародні передачі товарів та про використання цих товарів у 

заявлених цілях; 

відповідальність за порушення встановленого порядку здійснення міжнародних 

передач товарів. 

Залежно від класів товарів, міжнародні передачі яких планується здійснювати, а саме 

товарів військового призначення чи товарів подвійного використання, застосовуються 

процедури державного експортного контролю, що відповідають конкретному класу товарів 

та групам товарів в межах цих класів. Так право здійснення міжнародних передач товарів 

військового призначення, відповідно до національним законодавства, мають лише суб’єкти, 

які у встановленому порядку отримали на це відповідні повноваження.  Здійснення 

міжнародних передач товарів подвійного використання не потребує „спеціальних” 

повноважень, проте залежно від груп товарів, які віднесено до конкретних міжнародних 

режимів експортного контролю, у процедури державного експортного контролю таких 

товарів застосовуються особливості такого контролю, що обумовлені конкретним 

міжнародним режимом. 

Основні процедури здійснення державного експортного контролю відносно товарів 

військового призначення наведено на Рис. 1.8., а процедури здійснення державного 

експортного контролю відносно товарів подвійного використання наведено на Рис. 1.9. цією 

Глави.  

1.6.  Формалізовані моделі систем експортного контролю 

Основною метою створення національних систем експортного контролю на 

державному рівні є забезпечення національної безпеки держав, які створюють такі системи, 

виходячи з політики нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, 

обмеження передач звичайних озброєнь та протидії тероризму. Разом з тим кожна з держав 

формує політику державного експортного контролю, виходячи з пріоритетності 

національних інтересів (політичних, економічних, військових) та відповідно до міжнародних 

зобов’язань.  
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У створенні власних центрів експортного контролю зацікавлені і так звані 

„далекоглядні” суб’єкти-експортери. Саме створення та функціонування таких центрів дає 

експортерам впевненість у належному дотриманні законодавства в галузі експортного 

контролю та є запобіжним заходом, якій допомагає експортерам надійно працювати на 

ринку „чутливих” товарів та значно зменшити ризики, пов’язані з застосуванням до них 

санкцій за можливі  порушення законодавства в галузі державного експортного контролю. 

Функціонування національних систем державного експортного контролю 

передбачає врахування поточних та перспективних цілей розвитку цих держав виходячи з 

власних національних інтересів та інтересів національної безпеки. Функціонування таких 

систем також потребує координації дій у міжнародному співробітництві з метою 

забезпечення міжнародної безпеки та дотримання прийнятих державою міжнародних 

зобов’язань у цією сфері. Однією з складових частин національних інтересів кожною 

держави та інтересів суб’єктів-експортерів, є інтереси економічного розвитку.  Саме під 

впливом протиріч між цілями економічного розвитку, безпеки і міжнародної координації 

відбувається еволюція як міжнародних режимів експортного контролю, так і еволюція 

національних систем експортного контролю держав. 

Принципи  функціонування та взаємодії державних та внутрішньофірмових центрів 

експортного контролю мають як загальні риси, так і конкретні особливості, тому у 

наступних частинах цього розділу розглядаються базові формалізовані моделі кожної з 

таких систем. 

1.6.1.  Формалізовані моделі у державних системах експортного контролю 

Для реалізації цілей експортного контролю у державах створюються національні 

центри експортного контролю, тобто уповноважені урядами державні органи, які реалізують 

політику держави у галузі експортного контролю. Під час здійснення заходів експортного 

контролю національні центри експортного контролю змушені вирішувати 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 

експортного контролю створюють відповідні списки товарів, що підлягають державному 

експортному контролю, та механізми застосування державного експортного контролю як 

відносно зазначених у списках товарів, так і будь-яких інших товарів, які можуть бути 

експортовані всупереч національним інтересам або міжнародним зобов’язанням. 

Забезпечення дотримання встановленого відповідними механізмами 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 заяви суб’єкта щодо 

передачі товарів” , далі - „комплексна оцінка заяви”);   

застосування відповідних штрафів і санкцій до суб’єктів, які порушують вимоги 

експортного контролю; 

створення умов для заохочення суб’єктів до виконання вимог експортного 

контролю. 

Під час розгляду заяви суб’єкта державний центр експортного контролю аналізує 

значну кількість чинників, серед яких і такі, як залежність небажаних наслідків від обсягу 

експорту, умови переходу кількісних характеристик експортного замовлення до нової якості, 

що є загрозою національній чи міжнародній безпеці тощо. 

Процедури, що виконуються державним центром та прийняття рішень цим  центром 

можливо представити у вигляді декількох базових формалізованих моделей.  Рішення, які 

приймаються державним центром експортного контролю, можуть бути: 
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самостійними (тобто з використанням тільки інформації, яка є у розпорядженні 

такого центру); 

скоординованими на державному рівні (тобто з використанням інформації, яка є у 

розпорядженні інших державних органів, та пропозицій цих органів); 

скоординованими на двосторонньому міждержавному рівні (тобто з урахуванням 

інформації компетентних органів іншої держави); 

скоординованими на міжнародному рівні (тобто з урахуванням інформації  

компетентної міжнародної організації). 

1.6.1.а. Моделі взаємодії державного центру експортного контролю з суб’єктом 

Взаємодію державного центру експортного контролю з суб’єктом, якій має намір 

здійснити міжнародну передачу товарів, можливо представити у вигляді двох базових 

моделей самостійних чи скоординованих на державному рівні дій центру експортного 

контролю: 

моделі із самоадаптацією (самонавчанням); 

моделі з адаптацією (навчанням) за інформацією (чи рекомендацією) інших органів. 

Модель із  самостійною адаптацією (самоадаптацією)  державного центру 

експортного контролю наведено на Рис.1.10.  У цій моделі державний центр експортного 

контролю розглядає заяву суб’єкта щодо здійснення відповідної міжнародної передачі 

товарів на підставі інформації, якою він безпосередньо володіє та приймає рішення щодо 

стимулювання цього суб’єкта, тобто рішення про надання суб’єкту дозвільного документу, 

або приймає рішення про застосування санкції відносно суб’єкта, тобто відмову в наданні 

відповідного дозволу. Державний центр експортного контролю приймає рішення відносно 

класифікації суб’єкта на підставі власної інформації, а також здійснює корекцію власних 

рішень (у межах, що не суперечать завданням експортного контролю), виходячи з аналізу 

рівня виконання суб’єктом законодавства у галузі експортного контролю та здійснення 

таким суб’єктом заходів, що рекомендовані у рамках цього законодавства. Тобто разом з 

прийняттям рішень здійснюється  „самонавчання” центру, виходячи з так званої „поведінки” 

суб’єкта. 

Модель з адаптацією (навчанням) державного центру експортного контролю за 

інформацією (чи рекомендацією) інших органів наведено на Рис.1.11. У цій моделі 

державний центр експортного контролю розглядає заяву суб’єкта щодо здійснення 

відповідної міжнародної передачі товарів на підставі як власної інформації, якою він 

безпосередньо володіє, так і з використанням інформації інших державних органів. На 

підставі аналізу такої „сукупної” інформації центр приймає рішення щодо стимулювання 

суб’єкта, тобто рішення про надання суб’єкту дозвільного документу, або приймає рішення 

про застосування санкції відносно суб’єкта, тобто відмову в наданні відповідного дозволу. 

Крім того, як і в попередньої моделі, державний центр здійснює корекцію власних рішень (у 

межах, що не суперечать завданням експортного контролю), виходячи з аналізу рівня 

виконання суб’єктом законодавства у галузі експортного контролю та здійснення таким 

суб’єктом заходів, що рекомендовані у рамках цього законодавства.  

Таким чином у моделі з адаптацією за інформацією інших органів  центр 

експортного контролю приймає рішення відносно стимулювання суб’єкта чи застосування  

до нього санкцій не тільки на підставі власної інформації, але й виходячи з рекомендацій 

інших державних органів.  
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1.6.1.б.  Моделі міжнародної координації 

Процедуру взаємодії національного державного центру експортного контролю з 

суб’єктом, у якою під час прийняття рішень застосовується принцип міжнародної 

координації, можливо представити у вигляді двох базових моделей: 

моделі з координацією на двосторонньому міждержавному  рівні; 

моделі з координацією на рівні міжнародних організацій. 

Модель експортного контролю з координацією на двосторонньому міжнародному 

рівні наведено на рис.1.12. Зазначена модель відображає варіант взаємодії центру 

експортного контролю держави, яка володіє лише власною інформацією (на рис. 1.12. це 

ЦЕК-1) з центром експортного контролю іншої держави, що володіє додатковим обсягом 

інформації (на рис.1.12. це ЦЕК-2) та врахування такої інформації під час прийняття рішень 

відносно конкретної заяви суб’єкта.  

Тобто прийняття рішення центром, якій отримав заяву, здійснюється наступним 

шляхом: 

державний центр експортного контролю, якій отримав заяву суб’єкта (ЦЕК-1), 

спочатку використовує модель з самоадаптацією (рис. 1.10.) та готує власне (попереднє) 

рішення; 

параметри заяви суб’єкта разом з попереднім рішенням доводяться ЦЕК-1 до центру 

експортного контролю, що володіє додатковим обсягом інформації (ЦЕК-2) в порядку 

консультацій; 

 державний центр експортного контролю, якій отримав прохання щодо 

консультацій,  (ЦЕК-2), використовуючи модель з самоадаптацією (рис. 1.10.), готує власне 

рішення та доводить таке рішення до ЦЕК-1 у вигляді рекомендацій; 

зазначений центр (ЦЕК-1) на підставі отриманих рекомендацій та використовуючи 

процедуру адаптації (рис. 1.11) готує власне остаточне рішення та доводить це рішення до  

суб’єкта. 

На практиці модель експортного контролю з координацією на двосторонньому 

міжнародному рівні (рис.1.12.) є композицією з двох раніше розглянутих моделей – моделі із 

самоадаптацією (рис. 1.10.)) та моделі з адаптацією за інформацією інших органів (рис. 

1.11.) У цій моделі, на відміну від моделі з адаптацією (навчанням) державного центру 

експортного контролю за інформацією чи рекомендацією інших органів,  у якості „іншого 

органу” для ЦЕК-1 виступає ЦЕК-2 з його „рекомендацією” відносно рішень ЦЕК-1 щодо 

суб’єкта. 

Модель експортного контролю з координацією на рівні міжнародних організацій 

наведено на рис. 1.13. Зазначена модель відображає варіант взаємодії національного центру 

експортного контролю з міжнародними організаціями, членом яких є держава, та врахування 

зазначеним центром рішень та рекомендації відповідних міжнародних організацій.                                               

Така модель, за аналогією з розглянутою вище моделлю з координацією на двосторонньому 

міжнародному рівні,  є композицією двох раніш розглянутих моделей, а саме моделі з само 

адаптацією (рис. 1.10.)) та послідовності моделей  з адаптацією за інформацією інших 

органів (рис. 1.11.).   На відміну від інших моделей, у цій моделі як „інший орган” для 

національного центру експортного контролю виступає   міжнародна організація з її 

„рішеннями, рекомендаціями, списками товарів, критеріями прийняття рішень тощо.  
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1.6.1.в.  Моделі взаємодії суб’єкта з державними  органами  

Особливістю роботи суб’єкта у галузі експортного контролю є те, що він не 

здійснює самостійних міжнародних заходів з центрами експортного контролю інших держав 

чи з міжнародними організаціями. Тому взаємодія суб’єкта з іншими структурами 

обмежується лише формалізованими моделями внутрішньодержавних процедур. 

Взаємодію суб’єкта, якій має намір здійснити міжнародну передачу товарів, з 

державними органами (до таких органів відносяться державний центр експортного 

контролю та інші державні органи, що здійснюють заходи у галузі державного експортного 

контролю) можливо представити у вигляді двох базових моделей самостійних чи 

скоординованих на державному рівні дій центру експортного контролю: 

моделі із самоадаптацією (самонавчанням) суб’єкта; 

моделі з адаптацією (навчанням) за інформацією (чи рекомендацією) державних  

органів. 

Модель із  самостійною адаптацією (самоадаптацією) суб’єкта щодо виконання 

процедур експортного контролю наведено на рис.1.15.  У цій моделі суб’єкт на підставі 

власної інформації та діючого законодавства самостійно здійснює оцінку товарів щодо їх 

належності до таких, що підлягають чи не підлягають експортному контролю, а також 

оцінку щодо наявності чи відсутності національних заборон щодо міжнародних передач 

товарів.  У випадку, коли суб’єкт дійшов висновку про неналежність товару до такого, що 

охоплюється державною системою експортного контролю, а також про те що відносно 

міжнародних передач товару не встановлено обмежень, такий суб’єкт приймає рішення про 

подання документів до митного оформлення. У випадку, коли суб’єкт дійшов висновку про 

необхідність застосування процедур державного експортного контролю, такій суб’єкт подає 

до національного державного центру відповідну заяву про отримання дозвільних 

документів,  а після їх отримання звертається до митних органів. 

Модель із адаптацією суб’єкта за інформацією державних органів наведено на 

рис.1.16.  У цій моделі суб’єкт на підставі власної інформації, діючого законодавства та 

інформації з конкретних питань, яку йому надано з боку державних органів здійснює оцінку 

товарів щодо їх належності до таких, що підлягають чи не підлягають експортному 

контролю, а також оцінку щодо наявності чи відсутності національних заборон щодо 

міжнародних передач товарів.  Крім зазначених оцінок у цією моделі суб’єкт також 

використовує інформацію з конкретних питань, що надана йому державними органами. Як 

правило така інформація надається суб’єкту у вигляді відповідних роз’яснень за підсумками 

реєстрації суб’єкта в Держекспортконтролі. За підсумками сукупної оцінки зазначеної 

інформації суб’єкт приймає відповідне рішення про необхідність застосування процедур 

державного експортного контролю. У випадку, коли суб’єкт дійшов висновку про 

неналежність товару до такого, що охоплюється державною системою експортного 

контролю, а також про те що відносно міжнародних передач товару не встановлено 

обмежень, такий суб’єкт приймає рішення про подання документів до митного оформлення. 

У випадку, коли суб’єкт дійшов висновку про необхідність застосування процедур 

державного експортного контролю, такій суб’єкт подає до національного державного центру 

відповідну заяву про отримання дозвільних документів,  а після їх отримання звертається до 

митних органів. 

Таким чином у моделі з адаптацією за інформацією державних  органів  суб’єкт 

центр експортного контролю приймає рішення відносно стимулювання суб’єкта чи 

застосування  до нього санкцій не тільки на підставі власної інформації, але й виходячи з 

рекомендацій інших державних органів.  
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1.7.  Ризики національного центру експортного контролю 

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 прийняття відповідного рішення про надання чи відмову у наданні 

дозвільного документу, Під час такого аналізу центр експортного контролю враховує  

власну інформацію, інформацію інших державних органів, інформацію та рекомендації 

інших держав, а також враховує рішення та керівні документи міжнародних організацій, 

членом яких є держава. За підсумками такого аналізу національний центр приймає власне 

рішення про: 

відсутність порушень національних процедур та прийнятих міжнародних 

зобов’язань і надання відповідного дозвільного документу; 

наявність порушень національних процедур чи прийнятих міжнародних зобов’язань 

та відмову у наданні дозвільного документу. 

Рішення про надання чи відмову у наданні дозвільного документу можливо 

графічно представити як віднесення цього рішення до однієї з двох областей: 

перша область – дотримання правил та критеріїв експортного контролю; 

друга область – порушення правил чи критеріїв експортного контролю. 

Під термінами „правила” та „критерії” експортного контролю мається на увазі 

виконання суб’єктом встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів та 

відповідність такої передачі вимогам національної безпеки та прийнятим міжнародним 

зобов’язанням. 

У графічному вигляді такі рішення відображені на рис. 1.14. Експортний ризик 

центру пов’язаний з невірною класифікацією суб’єкта, а саме віднесення центром 

експортного контролю відповідної операції з міжнародної передачі: 

до І області - дотримання правил та критеріїв експортного контролю в умовах, коли 

суб’єкт порушує такі правила чи критерії; 

до ІІ області - порушення правил чи критеріїв експортного контролю в умовах, коли 

суб’єкт виконує такі правила чи критерії. 

Віднесення до ІІ області призводить до невиправданих економічних втрат як з боку 

суб’єкта, так і з боку держави, а віднесення до І області, незважаючи на економічні прибутки 

суб’єкта, призводить до загроз національної безпеки чи невиконанню міжнародних 

зобов’язань та тягне за собою відповідні негативні наслідки у міжнародній взаємодії. 

1.8. Формалізовані моделі застосування санкцій до суб’єктів-юридичних осіб, 

що порушили правила експортного контролю 

Центр експортного контролю під час прийняття рішень щодо можливості 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 призводить до конфлікту між економічними інтересами суб’єкта та центром, який, 

перш за все, відстоює інтереси національної та міжнародної безпеки, відстоювання яких  

покладено в основу законодавства з експортного контролю. 

З метою безумовного виконання суб’єктами законодавства в галузі експортного 

контролю державні органи експортного контролю чи інші державні органи можуть 

застосовувати до суб’єктів відповідні примусові дії з правозастосування. Застосування 
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можливих примусових 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 прибутку як в 

конкретній поточній операції міжнародної передачі, так і в майбутніх його діях на 

міжнародному ринку,  законодавство з експортного контролю повинно „стимулювати” 

суб’єкта за „лояльні” рішення і „карати” його за скоєні порушення.  З цією метою у 

законодавство держав, що здійснюють заходи в галузі експортного контролю, вводяться 

відповідні санкції, що застосовуються до суб’єктів-порушників. 

1.8.1. Основні санкції 

Основною санкцією, що застосовуються до суб’єктів-порушників законодавства у 

галузі державного експортного контролю є грошове стягнення – штраф. Штрафи є 

примусовою дією держави щодо суб’єктів-порушників законодавства з експортного 

контролю. На якісному рівні штрафи можливо обґрунтувати наступним чином: 

штрафи повинні бути відсутні у випадках, коли суб’єкт виконує норми експортного 

контролю; 

штрафи повинні накладатися у випадках, коли 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 вчинення порушення у подальшому. 

Якщо прийняти просту модель застосування штрафів, то вона може бути 

представлена так званим „деревом” рішень, як це показано на рис.  1.17.  

У представленій моделі   показано, що у випадках, коли суб’єкт „не порушив” вимог 

експортного контролю, він не тільки не штрафується центром, але й має можливість 

отримання прибутків як в поточній операції здійснення міжнародної передачі товарів, так і в 

подальших операціях з таких передач, коли норми експортного контролю не порушуються. 

У разі якщо суб’єкт здійснив „порушення” у будь-якій наступній операції, центр повинен 

накласти на такого суб’єкта такий штраф, який перевищує очікуваний прибуток суб’єкта від 

операції, здійсненої з порушенням. Таким чином, центр створює умови для мотивації 

суб’єкта здійснювати міжнародні передачі товарів   без порушень вимог експортного 

контролю. 

1.8.2. Додаткові 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 конкретних операцій 

здійснення міжнародних передач товарів; 

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

контролю; 

скасування повноважень суб’єкта на право здійснення міжнародних передач 

визначених категорій товарів (наприклад, стосовно товарів військового призначення). 

Просту модель застосування додаткових санкцій можна представити так званим 

„деревом” рішень, як показано на рис. 1.18. 
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Незважаючи на визначену законодавством можливість застосовувати до суб’єктів-

порушників санкції у вигляді скасування реєстрації або скасування повноважень, на 

практиці така норма використовується достатньо рідко.  Це обумовлено тим, що сама 

вірогідність їх застосування є для суб’єкта важливим фактором, який стримує його від 

вчинення порушень. Така поведінка суб’єкта обумовлена тим, що він, як „далекоглядний” 

елемент, не має бажання зупиняти свій „бізнес” через застосування санкцій, а навпаки, 

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. 

1.9. Формалізована модель прийняття рішень у державної системі експортного 

контролю 

Рішення, що приймаються у державних системах експортного контролю  щодо 

можливості надання дозвільних документів, ґрунтуються на відповідної комплексної оцінки 

норм та критеріїв, що застосовуються у таких системах. Така комплексна оцінка може 

здійснюватися національним центром експортного контролю самостійно чи скоординовано 

на державному рівні (дивись моделі у підрозділі 1.6.1.1.) або скоординовано на 

двосторонньому міждержавному рівні чи на рівні відповідних  міжнародних організацій 

(дивись моделі у підрозділі 1.6.1.2.). 

Комплексна оцінка заяви суб’єкта є процедурою, яка тією чи іншою мірою 

застосовується органами експортного контролю з метою визначення відповідності 

конкретної заяви, яку подано суб’єктом (заяви та документів суб’єкта щодо отримання 

відповідного дозволу на право здійснення конкретної міжнародної передачі товарів), 

поточним та перспективним цілям держави у сфері економічного розвитку (оцінка поточної 

та перспективної економічної ефективності) з одного боку, та у сфері національної чи 

міжнародної безпеки (оцінка поточних та перспективних факторів безпеки) – з іншого боку. 

Визначення та застосування комплексної оцінки заяви суб’єкта створює „формалізовану” 

основу для прийняття рішень у галузі експортного контролю. 

Послідовність дій під час комплексної оцінки заяви суб’єкта наведено на рис. 1.19. 

Комплексна оцінка заяви суб’єкта передбачає врахування поточних та 

перспективних цілей розвитку держави виходячи з інтересів національної та міжнародної 

безпеки, а також власних національних інтересів економічного розвитку. Саме тому на рис. 

1.19. визначено два умовних блока, а саме блок оцінки факторів безпеки та блок оцінки 

економічної ефективності. 

Під час розгляду заяви суб’єкта національний центр експортного контролю вирішує 

питання національної та міжнародної безпеки, у тому числі питання міжнародної 

координації у прийнятті рішень, а також аналізує фактори економічного розвитку шляхом 

оцінки поточної та перспективної економічної ефективності міжнародної передачі товарів. 

Звісно центр експортного контролю та інші державні органи насамперед оцінюють фактори 

поточної та перспективної безпеки (національної та міжнародної). За підсумками такої 

оцінки зазначені органи можуть дійти таких висновків: 

загрози поточної та перспективної безпеки, пов’язані із реалізацією заяви суб’єкта,  

відсутні. Такий рівень оцінки факторів безпеки свідчить про виконання усіх національних та 

міжнародних чинників експортного контролю та відсутність будь-яких міжнародних 

обмежень для реалізації заяви суб’єкта. У такому випадку заяві суб’єкта може бути наданий 

вищій ранг оцінки дотримання  факторів безпеки. 

оцінка факторів поточної та перспективної безпеки на рівні національного центру 

експортного контролю позитивна, але остаточне рішення щодо відсутності загроз безпеки 

потребує аналізу інформації інших органів. Такій заяві суб’єкта може бути надано перший 
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ранг безпеки, тобто відсутність загроз повинна бути підтверджена за підсумками 

міжвідомчого узгодження. 

остаточне рішення щодо оцінки факторів поточної та перспективної безпеки не 

може бути прийнято на рівні національного центру експортного контролю у зв’язку із 

виявленням суперечливих чинників, які потребують колегіального обговорення отриманої 

під час аналізу інформації. Такій заяві суб’єкта може бути надано другій ранг безпеки, тобто 

відсутність загроз повинна бути підтверджена за підсумками міжвідомчого узгодження,  

колегіального обговорення та прийняття відповідного рішення. 

оцінка факторів безпеки негативна, тобто реалізація заяви суб’єкта суперечить 

національним критеріям безпеки чи міжнародним зобов’язанням. Такій заяві повинно бути 

надано найгірший ранг безпеки  „відмова”. 

Ранг оцінки факторів безпеки, якій надається заяві суб’єкта за  підсумками оцінки 

поточних та перспективних факторів безпеки, є „безпековою” складовою комплексної 

оцінки заяви суб’єкта. 

За аналогічною схемою розглядаються чинники поточної та довгострокової 

економічної ефективності. Підсумками такого розгляду є віднесення заяви суб’єкта (з точки 

зору економічної ефективності) до одного з наступних рангів: 

вищого, тобто згода на реалізацію заяви у зв’язку з відсутністю економічних загроз; 

першого, тобто згоду на реалізацію заяви може бути надано за підсумками 

міжвідомчого узгодження питання про відсутність економічних загроз; 

другого, тобто рішення про згоду на реалізацію заяви може бути прийнято за 

підсумками міжвідомчого узгодження та колективного обговорення;  

ранг „відмова”, тобто реалізація заяви погіршує показники поточної та 

перспективної економічної ефективності та може призвести до негативних економічних 

наслідків. 

Ранг оцінки економічної ефективності, якій надається заяві суб’єкта за  підсумками 

оцінки поточних та перспективних економічних показників реалізації заяви суб’єкта, є 

„економічною” складовою комплексної оцінки заяви суб’єкта. 

За підсумками комплексної оцінки заяви суб’єкта на підставі відповідних рангів 

„безпеки” та „економічної ефективності” центром експортного контролю можуть бути 

прийняти наступні рішення: 

надати дозвільний документ (якщо комплексна оцінка заяви суб’єкта має вищу 

категорію); 

рішення про надання дозвільного документу прийняти за підсумками міжвідомчого 

узгодження з причетними державними органами (якщо комплексна оцінка заяви суб’єкта 

має першу категорію); 

рішення про надання дозвільного документу прийняти за підсумками міжвідомчого 

узгодження та колективного обговорення (якщо комплексна оцінка заяви суб’єкта має другу 

категорію); 

відмовити у наданні дозвільного документу (якщо комплексна оцінка заяви суб’єкта 

має категорію „відмова”). 

Таким чином комплексна оцінка заяви суб’єкта є формальною основою для 

створення процедур прийняття рішень щодо у галузі експортного контролю.  
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1.10. Базова термінологія експортного контролю 

З метою створення однозначного розуміння термінів, що застосовуються у галузі 

експортного контролю, Законом України „Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання” введено 

відповідну базову термінологію.  Керуючись нормами цього закону нижче наводяться деякі 

роз’яснення стосовно змістового наповнення термінів. 

1.10.1.  Міжнародні передачі товарів 

Термін „міжнародні передачі товарів” означає 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, за умови участі в них суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів. 

Цей термін вживається як узагальнююче значення для всіх форм передач товарів 

військового призначення, товарів подвійного використання та інших товарів, щодо яких 

відповідно до цього закону застосовуються процедури державного експортного контролю 

(стаття 10 Закону). Цей термін також охоплює і передачі управління чи володіння товаром, а 

також передачі майнових прав на товар. 

Специфікою регламентації даного терміну є те, що у його змісті вживаються  й інші 

терміни, які в подальшому знаходять свою регламентацію в рамках зазначеного Закону, а 

саме: експорт, імпорт, реекспорт, транзит, тимчасове вивезення або ввезення товарів, товари, 

суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів. 

За змістом до поняття міжнародні передачі товарів відносяться будь-які дії, що 

пов’язані з експортом, імпортом, реекспортом, транзитом товарів, тимчасовим вивезенням чи 

ввезенням товарів, за умови, що вони відбуваються за межами території України (тобто поза 

межами кордону України та поза межами об’єктів, що відносяться до території України) з 

обов’язковою участю у них суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів. 

1.10.1.а.  Експорт 

Термін „експорт” означає продаж або передачу на інших законних підставах товарів 

іноземним суб’єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих 

товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів, у тому числі: 

продаж або передачу товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої 

юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства; 

продаж або передачу 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; 

розкриття технології іноземцю чи особі без громадянства; 

фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за 

межі України. 

За власним змістовим навантаженням поняття експорту регламентується : 

з одного боку, як продаж товарів, тобто операції, що  здійснюються 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. 
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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 діяльності незалежно від перетину цими товарами меж митного 

кордону України. 

Під митним кордоном України мається на увазі межі митної території України, що 

співпадають із державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон, що є 

складовою частиною митного кордону України (ст. 6 Митного кодексу України). 

Термін „експорт” за власною структурною побудовою має складний характер. Цей 

термін додатково поділений на підчастини, які мають конкретизоване значення  відносно 

змісту терміна  “експорт”, а саме, до поняття “експорт” додатково відноситься: 

а) “продаж або передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої 

юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства”, в якій 

конкретизується місце передачі товарів України та встановлюється статус одержувачів таких 

товарів внаслідок здійснення операцій з їх продажу 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 громадянами 

(підданими) іншої держави або держав; 

особи без громадянства - особи, яких жодна держава відповідно до свого 

законодавства не вважає своїми громадянами. 

б) “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”. До поняття експорту товарів 

віднесено також і передачу прав управління (контролю), у тому числі передачу майнових 

прав щодо володіння товарами незалежно від місця передачі (на території України чи за її 

межами). Під передачею прав управління (контролю) розуміється фактична передача 

правомочностей, що пов’язані із використанням або здійсненням нагляду за використанням 

товарів, іноземному суб’єкту. 

Продаж чи передача товарів може проводитись і за допомогою засобів 

телекомунікацій. Під телекомунікаціями розуміється передавання, випромінювання та/або 

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 18.11.03 “Про телекомунікації”). Засоби телекомунікацій мають лише 

допоміжне технічне значення  відносно  процесу передачі товарів, що охоплює цей Закон. 

в) „розкриття технології іноземцю чи особі без громадянства”. 

Під поняттям „технологія” мається на увазі спеціальна інформація в будь-якій формі 

(за винятком 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; 
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технічна допомога – проведення інструктажів, надання консультацій, здійснення 

заходів з метою підвищення кваліфікації, навчання, практичного освоєння методів роботи. 

Розкриття технології – передача в Україні чи за її межами у будь-якій формі (будь-

яким засобом) технології іноземному суб’єкту господарської чи іншої діяльності, іноземцю 

чи особі без громадянства. 

Технічні дані можуть передаватися як на відповідних матеріальних носіях 

інформації (папір, гнучкий диск, компакт-диск, магнітна стрічка тощо), тобто матеріальними 

засобами, так і нематеріальними засобами (телефон, факс, електронна пошта, сервери, 

локальні мережі, Інтернет тощо). 

Технічна допомога звичайно передається нематеріальними засобами (включаючи 

усну передачу, візуальне і мовне навчання під час проведення інструктажів, конференцій, 

зустрічей, дискусій, наукових обмінів, консультацій, візуальних інспекцій, демонстрацій, 

лекцій, семінарів тощо). 

Іноземець відповідно до Закону України від 04.02.94 „Про правовий статус іноземців 

та осіб без громадянства” - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином 

(підданим) іншої держави або держав. 

Особа без громадянства відповідно до Закону України від 18.01.01 „Про 

громадянство України” - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не 

вважає своїм громадянином. 

г) „фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення 

за межі України”. 

Відвантаження товарів (у тому числі послуг) - це фактичне виконання робіт з їх 

виготовлення (підготовлення) для експорту та оформлення 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 договору (контракту) на експорт зазначених у заяві товарів, а також 

копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство-посередник. 

(Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного 

використання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.04  № 86). 

Переміщення через митний кордон України - ввезення громадянами на митну 

територію України, вивезення громадянами з цієї території або транзит через територію 

України громадянами предметів (Закон України від 13.09.2001 „Про порядок ввезення 

(пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та 

транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію 

України”).  

Межа України – межа митного кордону, тому фактичне відвантаження товарів з 

метою подальшої їх передачі або переміщення з межі України є одним з видів здійснення 

експорту. Особливістю даного виду є те, що відвантаження може здійснюватися суб’єктом, 

що отримав у встановленому порядку дозвіл на здійснення експорту відповідного виду 

товару. Іншою особливістю можна вважати мету такого відвантаження, 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 розкриття технології 

іноземцю чи особі без громадянства), яка за формою передачі може бути як 

матеріалізованою, так і нематеріалізованою. Тому система експортного контролю стоїть 

перед серйозною проблемою. Інтеграція людей, ринків, ідей, інакше кажучи, глобалізація, 
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ускладнює функціонування експортного контролю. Зберігання і передача технічної 

інформації електронними мережами стрімко замінює традиційні методи. Глобальна 

інтеграція робить обмін товарами, інформацією і технологіями шляхом передачі  

електронними  мережами більш простим і найбільш зручним засобом передачі. У той же час 

контролювати передачі електронними мережами все складніше. Зростання виробництва 

різних дешевих комп’ютерів збільшує потенціальний потік нематеріалізованих (невідчутних) 

передач. 

1.10.1.б.   Ембарго 

Термін „ембарго (повне або часткове)” означає заборону чи обмеження експорту 

товарів до держав, визначених міжнародними організаціями, членом яких є Україна, або до 

держав, щодо яких проводиться відповідна національна політика. 

(Щодо „ембарго”  дивись Главу 3 цього тому). 

1.10.1.в.   Імпорт 

Термін „імпорт” означає купівлю або отримання на інших законних підставах від 

іноземних суб’єктів господарської та іншої діяльності товарів із ввезенням або без ввезення 

цих 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 консульськими установами України за кордоном. 

Поняття „імпорт” за власним змістовим навантаженням регламентується: 

з одного боку, як купівля товарів, тобто будь-які операції,  що  здійснюються згідно з 

договорами  купівлі-продажу,  які  передбачають  отримання  прав власності на такі товари 

за плату або компенсацію; 

з іншого боку, як отримання на інших законних підставах товарів, тобто фактичний 

перехід майнових прав на ці товари до вітчизняних суб’єктів на підставах, що не заборонені 

чинним законодавством України. 

Специфікою імпорту товарів є те, що отримувачем цих 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” законодавцем відноситься і купівля товарів для власного 

споживання філіями та представництвами установ і організацій України, що знаходяться за її 

межами, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України 

за кордоном. Тим самим до поняття „імпорт” закладена умова цілеспрямованості купівлі 

товарів (для власного споживання) та встановлено чіткий перелік суб’єктів, що відповідно до 

поняття „імпорт” є покупцями, за умови, що вони знаходяться за межами України: 

філії та представництва установ і організацій України – тобто відокремлені 

підрозділи вітчизняних юридичних осіб, що знаходяться за межами України та входять до 

складу цих осіб. На них покладені окремі господарські функції в рамках діяльності всієї 

установи чи організації; 

дипломатичне представництво України за кордоном – це постійний закордонний 

орган зовнішніх відносин 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 юридичних осіб в межах консульських округів. 
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1.10.1.г.   Реекспорт 

Термін „реекспорт” означає продаж або передачу на інших законних підставах 

іноземним суб’єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення за 

межі України товарів, раніше імпортованих в Україну. 

Реекспорт товарів за своїм значенням відноситься і до терміна „експорт” цих товарів, 

крім того ним регламентується також положення про незалежність режиму реекспорту  

товарів  від  перетину ними митного кордону.  

У поняття „реекспорт” законодавцем вкладено ті ж самі дії з продажу або передачі 

товарів на інших законних підставах іноземним суб'єктам господарської та іншої діяльності, 

як і при експорті. Суттєвою умовою реекспорту є об’єкт цих операцій, а саме товари, що 

раніше були імпортовані в Україну. Тим самим встановлюється часовий критерій, що 

застосовується до цих операцій, та критерій статусу імпортованості товарів (факт 

попереднього ввезення та оформлення на території України). 

Специфікою реекспорту товарів є те, що отримувачем цих товарів за результатами 

продажу чи передачі на законних підставах є іноземний суб’єкт господарської чи іншої 

діяльності незалежно від перетину цими товарами меж митного кордону України. 

1.10.1.ґ. Транзит 

Термін „транзит” означає 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. 

За своєю суттю транзит – це форма перевезення товарів, що полягає у фізичному 

переміщенні товарів у просторі, незалежно від способів і технічного устаткування для їх 

перевезення. Транзит товарів відбувається з території однієї іноземної держави на територію 

іншої іноземної 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 1991 року  „Про державний кордон 

України” державний кордон України – це лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій 

лінії, які визначають межі території України – суші, вод, надр, повітряного простору. 

Пункт пропуску – це офіційний орган державної влади, що здійснює оформлення та 

контроль за перетинанням товарами державного кордону України. 

Винятком із загального положення про транзит є перехід 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, володіння і користування) 

визначається чинним законодавством України (Цивільний кодекс України, 2003р., 

Господарський кодекс України, 2003р. тощо). 

1.10.1.д.  Тимчасове вивезення товарів 

Термін „тимчасове вивезення товарів” означає вивезення товарів з України до 

іноземної держави з наступним їх поверненням в Україну. 

У поняття „тимчасове вивезення товарів” вкладено фактор періодичності часу 

відносно перебування товарів за межами України. Саме з метою забезпечення тимчасових 

потреб і інтересів товари вивозяться за кордон України. Важливе значення тут має факт 
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перетину товарами державного кордону України та обов’язок суб’єкта про повернення 

товарів на територію України.  

1.10.1.е.   Тимчасове ввезення товарів 

Термін „тимчасове ввезення товарів”  означає ввезення товарів в Україну з іноземної 

держави з наступним їх вивезенням за межі України. 

У поняття „тимчасове ввезення товарів” також як і для терміну „тимчасове 

вивезення товарів” вкладено фактор періодичності часу відносно перебування іноземних 

товарів на території України. Саме з метою забезпечення тимчасових потреб і інтересів 

товари ввозяться на територію України. Важливе значення тут має факт перетину 

державного кордону України товарами в напрямку ввезення та обов’язок суб’єкта про 

вивезення товарів за межі території України.  

1.10.2.   Товари  

Термін „товари”  означає товари військового призначення та подвійного 

використання. 

Саме ці класи товарів визначені у преамбулі Закону України „Про державний 

контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного 

використання”.  Але у статті 10 цього Закону визначено і такий клас товарів як „товари, не 

внесені до списків”, до яких, у випадках, визначених цією статтею Закону, також можуть 

бути застосовані процедури державного експортного контролю. Під списками розуміються 

відповідні затверджені Кабінетом Міністрів України список товарів військового призначення 

та списки товарів подвійного використання. 

Таким чином, у загальному вигляді для цілей експортного контролю „товари” слід 

трактувати у більш широкому значенні.  

1.10.2.а.  Товари військового призначення  

Термін „товари військового призначення”  в сукупності чи окремо означає вироби 

військового призначення, послуги військового призначення чи технології військового 

призначення. 

Під терміном „вироби військового призначення” розуміється озброєння, 

боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх 

виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені 

для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів. Окремі складові цього 

терміну мають таке значення: 

озброєння - пристрої, прилади і предмети, спеціально виготовлені і  конструктивно 

призначені для ураження живої чи іншої цілі. Термін „озброєння” охоплює, але не 

обмежується такими озброєннями, як озброєння стрілецьке  та артилерійське, системи 

(комплекси) ракетні і ракетно-космічні, керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, 

комплекси (установки) для їх запуску та складові одиниці до них, засоби керування зброєю 

(вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і 

обслуговування 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, метальний заряд і спорядження, що метається, або їх 

сполучення - (патрони) та вибухові речовини, що можуть використовуватись для 

спорядження патронів (набоїв). Термін „боєприпаси” охоплює, але не обмежується такими 

боєприпасами, як боєприпаси артилерійські та стрілецькі, бомби авіаційні та їх складові 

одиниці, гранати, бойові частини, боєголовки та вибухові компоненти керованих 

(некерованих) ракет та снарядів, міни наземні та фугаси, міни морські та їх компоненти, 

торпеди та їх компоненти, бомби глибинні та їх компоненти, військова піротехніка, пристрої 
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підривні, речовини вибухові та порохи, 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 експлуатації 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 конкретних затримок часу або кількості тепла, шуму, диму, 

видимого світла або інфрачервоного випромінювання. Пірофорні  речовини є підгрупою 

піротехнічних речовин, які не містять оксидантів, але самозаймаються при контакті з 

повітрям; 

військові вибухові речовини – тверді, рідкі чи газоподібні речовини або суміші 

речовин, які при їх використанні як первісного, прискорювального або головного заряду в 

боєголовках, пристроях для руйнування та в інших військових цілях, детонують; 

військова техніка – пристрої, приладдя і предмети, спеціального виготовлення і   

конструктивно призначені для військового кінцевого використання.  

Термін  „військова техніка” охоплює, але не обмежується такою технікою, як : 

літаки та гелікоптери бойові, учбово-бойові, 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’язку 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, спеціальна 

апаратура для запису (відеозапису) та відтворення звуку (відеосигналів), 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 військового 

призначення, програмне забезпечення; 

комплектуючий виріб – виріб, який є деталлю (складовою одиницею) або їх 

сукупністю, має конструктивну цілісність, призначений для застосування у складі виробу 

озброєння, боєприпасів чи військової 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 

конструкторської та технологічної документації; 

спеціальний комплектуючий виріб – виріб, який є деталлю (складовою одиницею) 

або їх сукупністю, має конструктивну цілісність, спеціально призначений для застосування у 

складі конкретного виробу озброєння, боєприпасів чи військової техніки, не виконує без 

сполуки з іншими деталями (складовими одиницями) самостійної цільової функції, не зазнає 

ніяких змін для конкретних виробів, у яких його застосовують, розроблений для конкретних 

виробів озброєння, боєприпасів чи військової техніки та такий, що виробляється за 

самостійними комплектами конструкторської та технологічної документації; 
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вибухові  матеріали – різноманітні і численні природні і штучні   сполучення або 

реакції (під впливом зовнішнього удару, тертя, нагрівання, 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 впливом зовнішнього 

імпульсу до самопоширення з великою швидкістю хімічної реакції із утворенням 

газоподібних продуктів та виділенням тепла. До них належить амоніти, амонали, тротил, 

вибухові напівпродукти утилізації – порохи тощо. 

засоби ініціювання – зовнішні  джерела імпульсу для здійснення вибуху 

(електродетонатори, капсуль-детонатори, вогнепровідний та детонаційний шнури тощо) 

(наказ МВС України від 21.08.04 № 622). 

Крім зазначених вище озброєння та військової техніки, боєприпасів та їх складових 

частин, вибухових речовин, комплектуючих виробів до виробів військового призначення, 

слід також віднести таку продукцію, як навчальна зброя, макети, тренажери, імітатори різних 

видів озброєнь та військової техніки; прилади і комплектуючі вироби, навчальну зброю 

(макети, тренажери - імітатори різних видів озброєнь); системи зв’язку й управління 

військами, озброєнням і військовою технікою; інженерно-технічні споруди та устаткування 

для бойового застосування озброєння та військової техніки; спеціальне устаткування і 

технології для ремонту, модернізації або утилізації зброї і техніки; спеціально призначені для 

військового кінцевого використання системи забезпечення життєдіяльності особового складу 

збройних сил та спеціального призначення; технічну документацію (нормативно-технічну, 

конструкторську, проектну, технологічну, експлуатаційну, програмну, інструктивно-

методичну) на створення, виробництво, експлуатацію, бойове застосування, модернізацію, 

ремонт і утилізацію виробів військового призначення; нормативно-технічну інформацію, 

винаходи, промислові зразки та іншу інтелектуальну продукцію військового  призначення; 

спеціальне програмно-математичне забезпечення систем автоматизованого управління 

військами, озброєнням і технікою, науково-дослідними і дослідно-конструкторськими 

роботами військового призначення. 

Під терміном „послуги військового призначення” розуміється  надання іноземним 

юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг, у тому числі 

посередницьких (брокерських), у сфері розроблення, 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 фінансування таких робіт.  Окремі складові цього терміну мають таке 

значення: 

послуга – трудова  діяльність, результати якої є корисний ефект, особлива  споживча 

вартість. Особливістю послуги є збіг у часі і просторі процесів виробництва, реалізації і 

споживання їх споживчої вартості; 

розроблення – усі стадії робіт до серійного виробництва, зокрема такі, як 

проектування, проектне дослідження, аналіз проектних варіантів, проектні концепції,  

складання та випробування прототипів, дослідних значків, схеми дослідного виробництва, 

технічна документація, процес передачі технічної документації  виробництву, конструктивне 

виконання конфігурації, конструктивне виконання складання, компонування, макетування; 

виробництво – усі виробничі стадії, зокрема такі, як розроблення, проектування та 

конструювання виробу, відпрацювання виробничого процесу виготовлення, інтеграція, 

складання (установка), перевірка, контроль за виробництвом, випробовування, заходи щодо 

забезпечення якості; 
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будівництво – виконання будівельних робіт з метою створення інженерно-технічних  

споруд та інших об’єктів, призначених для обслуговування, експлуатації, демілітаризації, 

знищення або зберігання виробів військового призначення; 

складання – створення виробів військового призначення шляхом складання їх із 

складових частин відповідно до технічної документації на такі вироби; 

випробування – проведення випробувань виробів військового призначення з метою 

визначення їх відповідності до вимог нормативно – технічної та експлуатаційної 

документації на такі вироби; 

ремонт – відновлення технічного стану виробів військового призначення до стану, 

придатного до їх подальшого використання за призначенням; 

технічне обслуговування - проведення робіт з обслуговування виробів військового 

призначення з метою підтримки їх технічного стану на рівні, який забезпечує їх подальше 

використання за призначенням. Цім терміном також охоплюється гарантійне та авторське 

супроводження виробів військового призначення; 

модифікація – стосується  виробів та технологій, які в результаті модифікації 

набувають специфічних властивостей для певного застосування; 

модернізація – стосується виробів та технологій, які в результаті модернізації 

набувають поліпшених специфічних властивостей, що роблять їх, за певними 

характеристиками, кращими, ніж їх немодернізовані аналоги; 

експлуатація – використання виробів та технологій за призначенням; 

використання – це експлуатація, монтаж (крім установки на місці), технічне 

обслуговування (перевірка), ремонт, капітальний ремонт та відновлення. 

управління – вплив на об’єкти управління, завдяки якому забезпечується можливість 

їх функціонування або їх використання за призначенням; 

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 

здійснюється шляхом відповідних доробок (модифікацій) виробів та технологій військового 

призначення, які забезпечують виключення з них спеціально призначених для військового 

використання компонентів; 

спеціально призначений -  стосується обладнання, окремих частин, компонентів або 

„програмного забезпечення”, які в результаті „розробки” мають унікальні властивості, 

завдяки яким вони призначаються для досягнення певних наперед визначених цілей. 

Наприклад, одиниця обладнання, 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; 

знищення – приведення виробів та технологій у стан, який повністю виключає їх 

будь-яке використання; 

збут – передача виробів чи технологій від одного суб’єкта іншому 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 забезпечується виявлення 

конкретного виробу, об’єкта, речовини, сполуки тощо; 
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ідентифікація – передбачає встановлення відповідності конкретних товарів, які є 

об’єктами ідентифікації, об’єктам (товарам), що визначені у завданні на здійснення 

ідентифікації; 

придбання – отримання виробів чи технології від одного суб’єкта 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 розроблення, виробництва, будівництва, складання, 

випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, 

управління, демілітаризації, знищення, збуту, зберігання, виявлення, ідентифікації, 

придбання або використання виробів чи технології військового призначення.   

Під терміном  „технології військового призначення” розуміється спеціальна 

інформація в будь-якій формі (за винятком загальнодоступної інформації), що необхідна для 

розроблення, виробництва або використання виробів військового призначення та надання 

послуг військового призначення. 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 на 

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. 

1.10.2.б.   Технологія 

Термін “технологія” означає спеціальну інформацію у будь-якій формі (за винятком 

загальнодоступної інформації, у тому числі інформації з фундаментальних наукових 

досліджень), що необхідна для розроблення, виробництва або використання виробів чи 

надання відповідних послуг. Ця інформація може надаватися у формі „технічних даних” 

або „технічної допомоги”.  Під „загальнодоступної інформацією” та „інформацією з 

фундаментальних наукових досліджень” розуміється: 

загальнодоступна інформація – це інформація доступна для її подальшого 

поширення без обмежень. Слід відзначити, що обмеження, які випливають з авторського 

права, не виключають відповідну технологію із “загальнодоступних”; 

фундаментальні наукові дослідження – експериментальні або теоретичні роботи, 

які проводяться переважно з метою одержання нових знань про фундаментальні принципи 

явищ та фактів, що спостерігаються, а не для досягнення визначеної практичної мети або 

завдання. 

Передача (розкриття) технологій може здійснюватися шляхом передачі в Україні чи 

за її межами у будь-якій формі (будь-яким засобом) технологій іноземному суб’єкту 

господарської чи іншої діяльності, іноземцю чи особі без громадянства. 

Технічні дані можуть передаватися як на відповідних матеріальних носіях 

інформації (папір, гнучкий диск, компакт-диск, магнітна стрічка тощо), тобто матеріальними 

засобами, так і нематеріальними засобами (телефон, факс, електронна пошта, сервери, 

локальні мережі, „Internet” тощо). 

Технічна допомога звичайно передається нематеріальними засобами (включаючи 

усну передачу, візуальне і мовне навчання під час проведення інструктажів, конференцій, 

зустрічей, дискусій, наукових обмінів, консультацій, візуальних інспекцій, демонстрацій, 

лекцій, семінарів тощо). 

До терміну „технології”  слід також віднести і різновид технології, якій має назву 

„базові технології”.  До „базових технології”  відносяться технології, які визначають 
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принцип роботи і використання техніки, та елементи технологій, без яких військова техніка 

не може бути створена і використана. 

1.10.2.с. Товари подвійного використання 

Термін „товари подвійного використання” поряд з визначеним терміном „товари 

військового призначення” є одним з найважливіших термінів у галузі експортного 

контролю.  

Термін „товари подвійного використання” означає окремі види виробів, обладнання, 

матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для військового 

використання, а також роботи і послуги, пов'язані з ними, 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, у тому числі окремі види 

ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсинних 

препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. 

Слід особливо підкреслити суттєву різницю саме між визначеннями термінів „товари 

військового призначення” та „товари подвійного використання”, тому що перші є товарами, 

що спеціально призначені для військового використання, а інші – товарами цивільного 

призначення, 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 бактеріологічної (біологічної) та 

токсинної зброї. 

Крім зазначених вище товарів подвійного використання, до таких товарів (за 

процедурою здійснення державного експортного контролю) слід віднести і будь-які інші 

“товари, не внесені до списків” (такі товари визначені статтею 10 Закону), а саме: 

щодо яких є дані про наміри або можливість їх використання у державах, що є їх 

кінцевими споживачами, 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; 

які ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного 

сертифіката на вимогу держави-експортера; 

експорт або тимчасове вивезення яких за межі України здійснюється до держав, 

стосовно яких резолюціями Ради безпеки ООН, інших міжнародних організацій, членом яких 

є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на 

постачання таких товарів. 

Відмінною особливістю товарів подвійного використання є те, що такі товари 

“спеціально не призначені для військового 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, 

бактеріологічних, біологічних та токсинних препаратів. 
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Окремі складові терміну „товари подвійного використання” мають таке значення: 

цивільне призначення – використання товарів подвійного використання чи  інших 

товарів (крім товарів військового призначення), виготовлених за “цивільними” стандартами, 

нормативно-технічними документами з цивільною метою;  

вироби подвійного використання – техніка подвійного використання та спеціально 

призначені для такої техніки комплектуючі вироби; 

обладнання – окремі види техніки, інструментальне оснащення, шаблони, стенди, 

оправки, форми, штампи, пристрої для регулювання, контрольно-випробувальне обладнання, 

інше обладнання та їх компоненти, спеціально призначені або модифіковані для “розробки” 

або для однієї чи більше стадій “виробництва” товарів; 

розроблення – усі стадії робіт до серійного виробництва, зокрема такі, як 

проектування, проектне дослідження, аналіз проектних варіантів, проектні концепції,  

складання та випробування прототипів, дослідних значків, схеми дослідного виробництва, 

технічна документація, процес передачі технічної документації виробництву, конструктивне 

виконання конфігурації, конструктивне виконання складання, компонування, макетування; 

виробництво – усі виробничі стадії, зокрема такі, як розроблення, проектування та 

конструювання виробу, відпрацювання виробничого процесу виготовлення, інтеграція, 

складання (установка), перевірка, контроль за виробництвом, випробування, заходи щодо 

забезпечення якості; 

використання – експлуатація, монтаж (виключаючи установку на місці), технічне 

обслуговування (перевірка), ремонт, капітальний ремонт та відновлення; 

зброя масового знищення – ядерна, хімічна, біологічна, бактеріологічна та токсинна 

зброя; 

засоби доставки зброї масового знищення – для цілей експортного контролю 

визначені як закінчені ракетні системи (включаючи балістичні ракети, ракети-носії 

космічних апаратів та дослідницькі ракети) та атмосферні безпілотні літальні апарати 

(включаючи крилаті ракети, радіокеровані літаки-мішені та радіокеровані розвідувальні 

літаки), що мають дальність понад 300 км або більше; 

ядерний вибуховий пристрій – будь-який вибуховий пристрій, здатний виділяти 

ядерну енергію незалежно від мети, з якою він може бути використаний; 

послуги (у тому числі роботи) подвійного використання – надання іноземним 

юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг у сфері розроблення, 

виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, 

модернізації, експлуатації, управління, збуту, зберігання, придбання або використання 

виробів, обладнання, матеріалів або технологій подвійного використання (у тому числі 

програмного забезпечення); 

програма – послідовність команд для виконання або перетворення 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 використання виробів, обладнання чи 

матеріалів подвійного використання, чи надання відповідних послуг відносно цих товарів. 

Ця інформація може надаватися у формі „технічних даних” або „технічної допомоги” 

визначення яких  наведено вище. 
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1.10.3.   Кінцеві споживачі 

Термін „кінцеві споживачі”  означає суб’єктів підприємницької діяльності України, 

державні органи України, Збройні Сили України та інші військові формування, 

правоохоронні органи, іноземних суб’єктів господарської та іншої діяльності, які 

безпосередньо є споживачами товарів, відповідно імпортованих в Україну або експортованих 

з України. 

Деякі з термінів, що охоплюються терміном „кінцеві споживачі”, застосовуються в 

такому значенні: 

споживачі - суб'єкти підприємницької діяльності України,  державні органи 

України, Збройні Сили України та інші військові формування, правоохоронні органи, 

іноземні  суб'єкти господарської та іншої діяльності; 

споживання – отримання суб'єктами підприємницької діяльності України,  

державними органами України, Збройними Силами України та іншими військовими 

формуваннями, правоохоронними органами, іноземними  суб'єктами господарської та іншої 

діяльності товарів військового 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. 

1.10.4. Військове кінцеве використання 

Термін „військове кінцеве використання”  означає використання будь-яких товарів з 

метою розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного 

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, 

матеріалів, програмного забезпечення і технологій чи надання будь-яких послуг; 

включення таких товарів 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 особливо відзначені виробниче, випробувальне або 

технологічне обладнання та його компоненти; складові частини зазначених товарів, 

обладнання, матеріали, програмне забезпечення і технології, включення таких товарів до 

виробів військового призначення, а також будь-які 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 державний експортний контроль у випадках національних чи міжнародних 

обмежень на експорт товарів військового призначення, товарів подвійного використання та 

інших товарів, щодо яких застосовуються процедури державного експортного контролю з 

метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, засобів її доставки та 

звичайних озброєнь (звичайних видів товарів військового призначення). Саме цей термін 

застосовується законодавцем у статті 10 Закону з метою визначення додаткових обов’язків 

суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності 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. 
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1.10.5.  Суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів 

Термін „суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів”  означає  зареєстрованого 

у Держекспортконтролі суб’єкта підприємницької діяльності України, який має намір 

здійснювати або здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку 

(брокерську) діяльність. 

Термін „суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів”  закріплює 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 порядку та внесений до 

єдиного реєстру суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів. Реєстрація суб’єкта 

здійснюється Держекспортконтролем за результатами попередньої експертизи товарів. 

Реєстрація в Держекспортконтролі суб'єкта підприємницької діяльності України як суб'єкта 

здійснення міжнародних передач товарів є необхідною передумовою для наступного 

розгляду матеріалів до заяв такого суб'єкта щодо одержання ним відповідних дозволів чи 

висновків Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач. З моменту 

реєстрації суб’єкт отримує відповідний статус, що визначає його повноваження.; 

б) суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів визначений суб’єкт 

підприємницької діяльності України. Тим самим  до суб’єктів застосовані вимоги особистого 

характеру: 

діяльність суб’єкта підприємницької діяльності, що належним чином зареєстрований 

на території України та здійснює діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямована на 

виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг з метою 

отримання прибутку; 

суб’єкт підприємницької діяльності має намір здійснювати чи здійснює міжнародну 

передачу товарів військового призначення та подвійного використання. У цьому випадку 

чинним законодавством України чітко встановлена вимога щодо активного волевиявлення 

суб’єктів 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, віднесено і посередницьку (брокерську) діяльність. 

1.10.6. Дозвіл та висновок 

Термін „дозвіл”  означає документ, виданий Держекспортконтролем, який надає 

суб'єкту право на експорт чи імпорт товарів.  

Термін „висновок”  означає документ, виданий Держекспортконтролем, який надає 

суб'єкту право на тимчасове ввезення або вивезення товарів чи їх транзит, проведення 

переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних 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.   

Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю - це документ установленого зразка, що є 

підставою для прийняття до митного оформлення товару, але зазначений документ не 

звільняє суб’єкта від подання митному органу інших документів чи виконання суб’єктом 

інших процедур, пов’язаних із здійсненням конкретної міжнародної передачі товарів. 

Дозвіл  чи висновок можуть бути „разовими”,  „генеральними” або „відкритими”: 

разовий дозвіл чи висновок – дозвіл чи висновок, який надається суб’єкту для 

проведення відповідних переговорів або здійснення конкретної міжнародної передачі товарів 
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визначеному кінцевому споживачу 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; 

генеральний дозвіл чи висновок – дозвіл чи висновок, який надається суб’єкту 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; 

відкритий дозвіл чи висновок – дозвіл чи висновок, який надається суб’єкту для 

неодноразового проведення відповідних переговорів чи здійснення міжнародних передач 

товарів із зазначенням тільки їх найменування, особливих умов поставки та назви держави 

призначення або походження товарів. 

1.10.7. Державний експортний контроль  

Термін „державний експортний контроль”  означає комплекс заходів з контролю за 

міжнародними передачами товарів, їх використанням юридичною чи фізичною особою, що 

здійснюються Держекспортконтролем та іншими державними органами з метою 

забезпечення захисту інтересів національної безпеки та відповідно до міжнародних 

зобов’язань України. 

Державний контроль – це система заходів, що направлені на перевірку виконання 

законів, рішень тощо, що є однією із найважливіших функцій державного управління не 

тільки у галузі державного експортного контролю, а також і в інших галузях. Держава, 

завдяки діям відповідних державних органів, є суб’єктом управління у галузі експортного 

контролю. Об’єктом управління в цій галузі є суб’єкти підприємницької та 

зовнішньоекономічної діяльності України та іноземні суб’єкти господарської чи іншої 

діяльності (юридичні особи), що мають намір здійснювати або здійснюють міжнародні 

передачі товарів, а також фізичні особи, що використовують товари.  

Державний експортний контроль здійснюється за міжнародними передачами товарів 

військового призначення, товарами подвійного використання та іншими товарами, щодо 

яких відповідно до законодавства застосовуються процедури державного експортного 

контролю, а також за використанням зазначених товарів юридичною чи фізичною особою. 

Державний експортний контроль проводиться Держекспортконтролем, що наділений 

відповідними контрольними функціями та має владні повноваження на проведення 

державного експортного контролю. Окрім того, такій контроль іншими державними 

органами в межах їх повноважень.  

Поняття „державний експортний контроль” включає і мету проведення контролю - 

забезпечення захисту інтересів національної безпеки та відповідно до міжнародних 

зобов'язань України. Відповідно до Закону України від 19.06.03 № 964-ІУ „Про основи 

національної безпеки України” „національна безпека України” визначена як „захищеність 

життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої 

забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам”.  Під „міжнародними 

зобов’язаннями” розуміються правовідносини, 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. 

1.10.8.   Система внутрішньофірмового експортного контролю  

Термін „система внутрішньофірмового експортного контролю”  означає комплекс 

заходів організаційного, правового, інформаційного та іншого характеру, що виконуються 

суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів з метою дотримання ним та 
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підпорядкованими йому структурними підрозділами вимог законодавства в галузі 

експортного контролю. 

З метою забезпечення неухильного виконання суб’єктом вимог чинного 

законодавства України у  галузі експортного контролю законодавством України введено два 

рівні експортного контролю: 

перший рівень є обов’язковим, це  державний   експортний контроль; 

другий рівень не є обов’язковим, це недержавний рівень якій створюється 

підприємствами (суб’єктами)  шляхом впровадження систем внутрішньофірмового 

експортного контролю, які  включають сукупність (систему) заходів різноманітного 

характеру, що запроваджуються в рамках внутрішньої організації діяльності суб’єктів 

здійснення міжнародних передач товарів. 

При побудові структури суб’єкта господарювання, організації його діяльності 

керівництво має передбачити форми контролю за  допомогою внутрішніх правил, інструкцій 

локального характеру, призначення відповідальних осіб, проведення планових і 

позапланових перевірок, запровадження системи заходів заохочення, примусу і 

стимулювання. 

Організація систем внутрішньофірмового експортного контролю базується на 

заходах як внутрішнього характеру (заходи заохочення, примусу, виявлення і боротьба із 

правопорушеннями), так і зовнішнього характеру (проведення незалежних перевірок, 

залучення експертів, проведення експертиз тощо). 

1.10.9. Посередницька (брокерська) діяльність  

Термін „посередницька (брокерська) діяльність”  означає будь-які дії суб’єкта 

підприємницької діяльності України, що сприяють здійсненню міжнародних передач товарів 

військового призначення, включаючи дії з фінансування, транспортування чи 

експедирування вантажів, незалежно від походження таких товарів і території, на якій 

провадиться зазначена діяльність. 

Специфікою посередницької (брокерської) діяльності є форма діяльності особи, що 

має статус суб’єкта підприємницької діяльності України. Діяльність цієї особи не 

відноситься до міжнародних передач товарів військового призначення , а лише сприяє цим 

операціям. 

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

фінансування, що характеризується як форма діяльності суб’єктів для  залучення 

(акумулювання) грошових ресурсів, що безпосередньо направлено на організацію, 

здійснення та розширення операцій з міжнародних передач товарів військового призначення; 

транспортування, змістом якого є організація чи виконання операцій з  фізичного 

переміщення у просторі товарів військового призначення в рамках міжнародних передач за 

допомогою технічних засобів; 

експедирування вантажів – це операції, що пов’язані із супроводженням товарів 

військового призначення та оформленням всієї транспортної документації на них. 

У змісті терміна „посередницька (брокерська) діяльність” додатково слід 

підкреслити відсутність залежності факту посередницької (брокерської) діяльності від 

походження товарів військового призначення чи від території, на якій проводиться 

діяльність, а також  обмеження такої діяльності лише сприянням здійсненню міжнародних 

передач товарів військового призначення. 
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1.10.10. Документ про гарантію  

Термін „документ про гарантію”  означає документ, який містить письмове 

зобов’язання (підтвердження) уповноваженого на це державного органу України або 

іноземної 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. 

(Щодо документів про гарантію дивись Главу 7 цього тому). 

1.11.    Товари, що підлягають державному експортному контролю 

Державному експортному контролю підлягають товари військового призначення та 

подвійного використання. Саме ці класи товарів визначені у преамбулі Закону України „Про 

державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання”.   

Крім зазначених вище товарів, до товарів, що підлягають державному експортному 

контролю, слід віднести і будь-які інші “товари, не внесені до списків”. Такі товари 

визначені Статтею 10 Закону України „Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення те подвійного використання”. До них 

відносяться товари: 

щодо яких є дані про наміри або можливість їх використання у державах, що є їх 

кінцевими споживачами, 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; 

які ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного 

сертифіката на вимогу держави-експортера; 

експорт або тимчасове вивезення яких за межі України здійснюється до держав, 

стосовно яких резолюціями Ради безпеки ООН, інших міжнародних організацій, членом яких 

є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на 

постачання таких товарів. 

Таким чином, у загальному вигляді, державному експортному контролю підлягають 

три класи товарів, а саме: 

товари військового призначення; 

товари подвійного використання; 

будь-які інші товари, до яких, у випадках, визначених Законом, також можуть бути 

застосовані процедури державного експортного контролю. 

1.11.1.  Класи та групи товарів 

У попередньому розділі визначено три класи товарів,  що підлягають державному 

експортному контролю, а саме: товари військового призначення, товари подвійного 

використання,  будь-які інші товари, до яких, у випадках, визначених Законом, можуть бути 

застосовані процедури державного експортного контролю. 

Клас „товари військового призначення” є одночасно і групою цих товарів,  список 

яких складено на підставі відповідного військового списку („Munitions List”), 

рекомендованого в рамках діяльності міжнародного режиму „Вассенаарська Домовленість”.  
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Клас „товари подвійного використання” розподіляється на групи цих товарів 

відповідно до рекомендацій конкретного міжнародного режиму, 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 режиму „Вассенаарська домовленість”; 

група „товари, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї”, список якої 

складено на підставі відповідного списку, рекомендованого в рамках діяльності 

міжнародного режиму „Режим контролю за ракетними технологіями”; 

група „товари, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї”, список якої 

складено на підставі відповідного списку, рекомендованого в рамках діяльності 

міжнародного режиму „Група ядерних постачальників”; 

група „товари, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї”, список якої 

складено на підставі відповідного списку, рекомендованого в рамках діяльності 

міжнародного режиму „Австралійська Група” та Міжнародної конвенції з заборони хімічної 

зброї; 

група „товари, що можуть бути використані у створенні біологічної, бактеріологічної 

та токсинної зброї”, список якої складено на підставі відповідного списку, рекомендованого 

в рамках діяльності міжнародного режиму „Австралійська Група” та Міжнародної конвенції 

з заборони біологічної, бактеріологічної та токсинної зброї.  

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, виробництва, складання, випробування, ремонту, 

технічного обслуговування, 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 здійснюється до держав, 

стосовно яких резолюціями РБ ООН, інших міжнародних організацій, членом яких є 

Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на 

постачання товарів військового призначення. 

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 визначеними законодавством процедурами здійснення 

державного експортного контролю відносно їх міжнародних передач. 

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 необхідність 

застосування до конкретних товарів процедур державного експортного контролю.  

1.11.2.  Списки товарів, що підлягають державному експортному контролю 

З метою створення належних умов контролю за міжнародними передачами 

визначених груп товарів у рамках відповідних міжнародних режимів експортного контролю 

рекомендовані контрольні списки відповідно до груп товарів, що є основними для цілей 

кожного з цих режимів. 



 

 

52

Зазначені списки та процедури (порядок) їх застосування Україна, як і  кожна з 

держав-учасників, впроваджує на національному рівні. 

Статтею 4 Закону України „Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання” одним з 

основних принципів державної політики в галузі державного експортного контролю 

визначені такі принципи, як: 

здійснення експортного контролю тільки тією мірою, що необхідна для 

досягнення його цілей; 

узгодження процедур і правил державного експортного контролю 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 контролю, вносяться не тільки їх найменування, а й 

докладний опис таких товарів. 

Цією нормою Закону визначено міру експортного контролю стосовно конкретних 

товарів, а саме: експортному контролю підлягають не загальні групи товарів, а тільки ті 

товари, докладний опис яких наведений у відповідних списках товарів, що підлягають 

державному експортному контролю (далі – списки). 

Як пояснення можна навести такий приклад. Якщо у список внести тільки назву 

„верстат”, то експортному контролю будуть підлягати будь-які верстати, 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 буде підлягати не будь-який верстат, а тільки такий, який має конкретні  

характеристики, що дозволяє використати такий верстат у процесі створення зброї 

масового знищення,  засобів її доставки або у процесі створення звичайних озброєнь чи 

військової техніки, тобто тільки ті верстати, які і є метою експортного контролю серед 

великої кількості інших верстатів. 

Цей приклад, до речі, є підтвердженням безпідставності підходу до здійснення 

експортного контролю шляхом використання тільки кодів товарної номенклатури  

зовнішньоекономічної діяльності, тому що ці коди не передбачають використання 

конкретних найменувань та описів товарів, завдяки чому фактично можуть створюватися 

умови для штучних перешкод у здійсненні міжнародних передач товарів. 

Визначений у Законі принцип  „узгодження процедур і правил державного 

експортного контролю з міжнародними правовими нормами та практикою” передбачає 

використання у національному законодавстві, у тому числі національних списках товарів, 

що підлягають державному експортному контролю, найкращої практики інших держав у 

галузі експортного контролю та адекватність національних списків держав-учасниць 

міжнародних режимів експортного контролю, що на практиці дозволяє користуватися 

рівними можливостями 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 вище класів товарів, тобто товарів військового 

призначення та товарів подвійного використання, нормативно-правовими актами Кабінету 

Міністрів України затверджені відповідні списки таких товарів, які містять як 

найменування, так і опис цих товарів. 
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Виходячи з принципу „здійснення експортного контролю тільки тією мірою, що 

необхідна для досягнення його цілей,” та наведених вище міркувань, у списках наведено 

найменування конкретних товарів, що підлягають державному експортному контролю, та 

докладні описи таких товарів за їх характеристиками. У зазначені вище списки товарів 

введено застереження, що коди товарної номенклатури  зовнішньоекономічної діяльності 

надані у списках довідково. Основною підставою для прийняття рішення щодо надання 

дозвільних документів є відповідність товарів найменуванню та опису товарів, наведених 

у списках. 

Національний список товарів військового призначення наведений у додатку до 

Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів 

військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

20.11.03 № 1807. 

Зазначений список охоплює товари військового призначення, стосовно яких 

здійснюються процедури державного експортного контролю, та, у тому числі, містить 22 

категорії товарів військового призначення, а саме такі категорії товарів, як зброя та 

озброєння, боєприпаси, бомби, торпеди, ракети, апаратура керування вогнем та апаратура 

протидії, наземні транспортні засоби (у тому числі танки, броньовані машини тощо), 

хімічні та біологічні токсичні агенти, сльозоточиві гази, радіоактивні матеріали, військові 

вибухові речовини і паливо, військові кораблі, військові літальні апарати (у тому числі 

безпілотні), військове електронне обладнання, високошвидкісні системи зброї, броньоване 

чи захисне обладнання, обладнання для військової підготовки, обладнання і технології для 

виробництва виробів військового призначення, зброя спрямованої енергії, військове 

кріогенне обладнання, а також програмне забезпечення і технології спеціального 

призначення для військового використання. 

Національні списки товарів подвійного використання наведені у додатку до  

Порядку здійснення державного контролю за товарами подвійного використання, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.04 № 86. 

Списки товарів подвійного використання включають: 

список товарів подвійного використання, що можуть бути використані для 

створення звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки. Список охоплює 

окремі види матеріалів, обладнання, програмного забезпечення і технологій, що можуть 

бути використані для створення звичайних озброєнь, боєприпасів, вибухових речовин та 

військової техніки. Список містить дев’ять категорій товарів (матеріали, обладнання для 

обробки матеріалів, електроніка, комп’ютери, засоби зв’язку та захисту інформації, оптика 

і лазери, морська техніка, двигуни і їх компоненти, космічні апарати, компоненти 

морських, авіаційних і  ракетних двигунів); 

список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні 

ракетної зброї. Список складається з двох категорій товарів. До І категорії належать: 

закінчені ракетні системи, включаючи балістичні ракети, ракети-носії космічних апаратів 

та дослідницькі ракети, що мають можливість доставляти не менш як 500 кг корисного 

навантаження на відстань не менш як 300 км; закінчені атмосферні безпілотні літальні 

апарати (включаючи крилаті ракети, радіокеровані літаки-мішені та радіокеровані 

розвідувальні літаки), що мають можливість доставляти не менш як 500 кг корисного 

навантаження на відстань не менш як 300 км; закінчені підсистеми, придатні до 

використання в закінчених системах доставки (окремі ступені ракет, головні частини та 

корисне навантаження, рідинні або твердопаливні ракетні двигуни, комплекси наведення 

та системи керування, засоби поразки або вибухові пристрої боєголовок ракет). До ІІ 

категорії належать: закінчені ракетні системи (включаючи балістичні ракети, ракети-носії 

космічних апаратів та дослідницькі ракети), а також закінчені атмосферні безпілотні 

літальні апарати (включаючи крилаті ракети, радіокеровані літаки-мішені та радіокеровані 
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розвідувальні літаки), що мають максимальну дальність 300 км або більше; двигуни; 

ракетне паливо та компоненти; обладнання для виробництва; агрегати і компоненти; 

конструкційні матеріали; системи навігації; системи керування польотом; радіоелектронне 

обладнання; системи забезпечення запуску; комп’ютери та перетворювачі; обладнання для 

випробувань; системи моделювання та імітації; технології “СТЕЛС”; системи захисту від 

факторів ядерного вибуху; окремі ступені ракет; 

список товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї. Список 

складається з двох частин. До частини І належать: ядерні матеріали (вихідний та 

спеціальний 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 підготовлене для цього обладнання; установки 

для виготовлення паливних елементів ядерних реакторів; установки для виробництва 

важкої води, дейтерію; установки для конверсії урану та плутонію; спеціально призначене 

або підготовлене обладнання для виробництва. До частини ІІ належать: промислове 

обладнання; матеріали; обладнання та комплектуючі для розподілу 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; 

список товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї. Список 

містить хімікати, обладнання та технології. Списки хімікатів складаються з трьох списків. 

До списку 1 належать токсичні хімікати, які розроблялися, вироблялися, накопичувалися 

або використовувалися як хімічна зброя (або можуть використовуватися як хімічна зброя), 

а також прекурсори, які можуть бути використані на прикінцевій стадії виготовлення 

токсичного хімікату списку 1. До списку 2 належать токсичні хімікати, які не можуть бути  

використані як хімічна зброя, але можуть бути використані як її компоненти, а також 

прекурсори, які можуть бути використані на прикінцевій стадії виготовлення токсичного 

хімікату списку 2 або списку 1. До списку 3 належать токсичні хімікати та прекурсори, які 

використовуються промисловістю у великих комерційних кількостях. 

Списки зазначених товарів відповідають спискам товарів, рекомендованих 

міжнародними режимами експортного контролю Вассенаарська домовленість, Група 

ядерних постачальників, Режим контролю за ракетними технологіями, Конвенціями про 

заборону хімічної та бактеріологічної зброї, а також міжнародним режимом Австралійська 

група (Україна не є членом цього режиму). 

Однак деякі списки товарів подвійного використання містять додаткові категорії 

товарів, за якими встановлено національний контроль. Так Список товарів подвійного 

використання, що можуть бути використані для створення звичайних видів озброєнь, 

військової чи спеціальної техніки, містить деякі категорії товарів, які включені для 

контролю з точки зору боротьби з тероризмом та використання їх в інших протиправних 

цілях, а також деякі типи електронної апаратури, включеної для контролю з точки зору 

національної безпеки. 

Списки товарів, що підлягають державному експортному контролю, складаються 

Держекспортконтролем із залученням заінтересованих органів виконавчої влади 

(профільних міністерств, служб, комітетів тощо) та фахівців провідних за напрямами 

діяльності підприємств, наукових установ, організацій та їх об’єднань. 

Структура списків впроваджених в Україні відповідно до кожного з зазначених 

міжнародних режимів експортного контролю наведена на рисунках  ІІ.2, ІІ.3, ІІ.4 та ІІ.5. 
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Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів 

залежно від конкретних груп товарів встановлено Кабінетом Міністрів України та 

затверджено відповідними постановами.  

Тексти зазначених постанов, порядків та списків наведено у другому томі цього 

Довідника. 

1.11.3.  Класифікація та ідентифікація товарів 

Під терміном „класифікація”  розуміється віднесення конкретних товарів до 

відповідних груп, пов’язаних з різними процедурами здійснення державного експортного 

контролю відносно міжнародних передач таких товарів.  

Під терміном „ідентифікація” розуміється встановлення відповідності конкретних 

товарів, які є об’єктами міжнародних передач, найменуванню та опису товарів, внесених до 

списків товарів, що підлягають державному експортному контролю. 

Класифікація та ідентифікація товарів є одним з найбільш важливих елементів 

завдяки якому як підприємства так і державні органи приймають рішення про необхідність 

застосування процедур державного експортного контролю.  Виконання цією роботи повинно 

здійснюватися висококваліфікованими фахівцями за конкретними технічними напрямками.   

За підсумками класифікації та ідентифікації товарів приймаються  рішення про 

належність чи неналежність товарів до таких, що підлягають державному експортному 

контролю та про необхідність отримання відповідних дозвільних документів 

Держекспортконтролю відносно здійснення їх міжнародних передач. 

У разі, якщо за підсумками класифікації та ідентифікації товарів визначено, що 

товари відносяться до таких, що підлягають державному експортному контролю, суб’єкт 

підприємницької діяльності поряд з іншими загальними процедурами зовнішньоекономічної 

діяльності повинен здійснити додаткові заходи, передбачені вимогами державного 

експортного контролю, а саме: 

здійснити реєстрацію в Держекспортконтролі у якості суб’єкта здійснення 

міжнародних передач товарів; 

отримати відповідні повноваження на експорт та імпорт товарів (тільки відносно 

товарів, які класифіковані як військові, або відносно будь-яких товарів, які містять відомості, 

що становлять державну таємницю); 

отримувати відповідні висновки Держекспортконтролю щодо можливості 

проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів)  про здійснення експорту товарів військового призначення до будь-яких 

держав, а також експорту товарів подвійного використання до держав, щодо яких 

встановлено часткове ембарго на поставки таких товарів; 

укладати зовнішньоекономічні договори (контракти)  про здійснення експорту 

товарів до будь-яких держав з урахуванням вимог у галузі державного експортного 

контролю; 

здійснювати міжнародні передачі товарів лише на підставі відповідних дозволів чи 

висновків Держекспортконтролю; 

здійснювати заходів щодо контролю доставки та кінцевого використання 

експортованих товарів; 

звітувати до Держекспортконтролю про використання отриманих дозвільних 

документів та документів про гарантії; 

нести відповідальність за порушення встановленого порядку здійснення 

міжнародних передач товарів відповідно до законодавства. 
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Схема взаємозв’язку процедур експортного контролю під час прийняття рішень про 

можливість надання дозвільних документів чи документів про гарантії наведена на рис. 1.20. 

Відповідно до законодавства попередня ідентифікація товарів є обов’язком суб’єкта 

підприємницької діяльності.  Обґрунтовану технічну класифікацію та ідентифікацію товарів 

можуть виконати лише суб’єкти підприємницької діяльності, які є розробниками або 

виробниками відповідних товарів. Основою здійснення таких робіт є наявність у 

підприємства відповідних фахівців, а також технічних даних та характеристик товарів, які 

можуть бути викладені у технічних умовах, технічних описах або у технологічної 

документації. 

У випадках, коли відповідні конструкторсько-технологічні підрозділи відсутні, 

суб’єкт підприємницької діяльності має право доручити проведення попередньої 

ідентифікації товарів організації, яка отримала в установленому порядку повноваження на 

проведення ідентифікації товарів у галузі експортного контролю, отримати висновок такої 

організації щодо ідентифікації товарів та використати такий висновок під час підготовки 

довідки щодо ідентифікації товарів.   

1.12.  Експертиза в галузі державного експортного контролю 

Експертиза в галузі експортного контролю (далі – експертиза) є обов’язковою 

передумовою прийняття рішень про можливість здійснення міжнародних передач товарів 

військового призначення, товарів подвійного використання та інших товарів, що відповідно 

до законодавства підлягають державному експортному контролю.   За підсумками такої 

експертизи Держекспортконтроль приймає рішення  про надання суб’єктам відповідних 

дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, а також рішення щодо інших 

питань, які потребують проведення експертизи та віднесені до компетенції 

Держекспортконтролю. 

Основні питання, для вирішення яких Держекспортконтролем та іншими 

державними органами проводиться експертиза в галузі державного експортного контролю, 

визначені у Статті 11 Закону України „Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання”. До таких питань 

віднесені: 

питання про можливість надання суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів 

відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів; 

питання про можливість проведення реєстрації суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного 

експортного контролю (Держекспортконтролем України) як суб’єктів здійснення 

міжнародних передач товарів; 

питання про можливість надання суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів 

повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та 

товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. 

Основні положення щодо організації проведення експертизи в галузі державного 

експортного контролю викладені у Положенні про порядок проведення експертизи в галузі 

державного експортного контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 

від 15.07.97 № 767 (з наступними змінами і доповненнями). 

Відповідно до зазначеного Положення експертиза в галузі державного експортного 

контролю здійснюється відносно товарів, що підлягають контролю, а також суб’єктів 

підприємницької діяльності, які мають намір здійснювати міжнародні передачі таких товарів, 

тобто зазначені товари та суб’єкти є об’єктами експертизи в галузі державного експортного 

контролю. 
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Суб'єктами експертизи  в  галузі  експортного  контролю  є замовники експертизи 

(центральні органи виконавчої влади, інші державні органи та суб'єкти підприємницької 

діяльності, заінтересовані у проведенні такої експертизи), її організатори (юридичні і  

фізичні особи, які на підставі запиту, доручення  або договору із замовниками організують та 

проводять експертизу), а також експерти. 

Під терміном „експерт” розуміється 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 законодавство у галузі експортного контролю містить пряму 

заборону на призначення експертами представників фірм чи організацій, заінтересованих у 

висновках експертизи. 

До проведення експертизи в галузі державного експортного контролю можуть 

залучатися: 

центральні органи виконавчої влади та інші державні органи в межах своєї 

компетенції;  

юридичні особи, а також фахівці підприємств, установ та організацій, за запитом 

Держекспортконтролю або інших державних органів; 

юридичні особи, які отримали повноваження на здійснення діяльності щодо 

попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю з  ініціативи  

замовника експертизи, заінтересованого в одержанні висновків щодо попередньої 

ідентифікації товарів.  

Експертиза в галузі державного експортного контролю може бути попередньою, 

основною, повторною та додатковою. 

Попередня експертиза здійснюється з метою ідентифікації товарів відповідно до 

класів, груп та конкретних товарів, щодо яких здійснюються процедури державного 

експортного контролю. Така експертиза є обов’язковою під час реєстрації 

Держекспортконтролем суб’єктів підприємницької діяльності як суб’єктів здійснення 

міжнародних передач товарів. 

Основна експертиза здійснюється з метою визначення можливості надання 

суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів відповідних дозвільних документів, 

документів про гарантії чи з метою визначення можливості надання таким суб’єктам 

відповідних повноважень. 

Повторна або додаткова експертиза проводиться у випадках, коли виявлена 

додаткова інформація (документи), що може спричинити перегляд висновків попередньої чи 

основної експертизи. 

Законодавством встановлено, що „тривалість експертизи не повинна перевищувати 

30 днів з дня подання усіх необхідних документів” до Держекспортконтролю, „а в разі, коли 

потрібне додаткове міжвідомче узгодження – після завершення такого узгодження”. 

Слід особисто підкреслити, що проведення всіх видів експертиз у галузі державного 

експортного контролю здійснюється на підставі відповідних документів, які надають 

суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів, та документів, наявних в 

Держекспортконтролі чи отриманих ним від інших державних органів чи організацій, тому 

подання суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів підроблених документів або 

документів, які містять недостовірні відомості, є порушенням законодавства в галузі 

державного експортного контролю і тягне визначену законодавством відповідальність 

юридичних осіб, а також кримінальну та адміністративну відповідальність фізичних осіб. 
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Загальним порядком про проведення експертиз, визначеним Положенням про 

порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 767 (з наступними змінами і 

доповненнями), встановлено, що: 

вчинення дій,  що  перешкоджають  організації  та  проведенню експертизи,  або 

відмова в наданні експертним установам необхідних для проведення експертизи документів; 

примус експертів або посадових осіб суб'єктів підприємницької діяльності,  які   

проводять  експертизу,  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 заінтересованими в її 

висновках 

є порушенням правил експертизи в галузі державного експортного контролю, а 

особи, винні у вчиненні зазначених порушень, несуть відповідальність згідно із 

законодавством. 

Основні завдання експертизи в галузі експортного контролю визначені у частині 2 

статті 11 Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання”, а саме: 

1) оцінка стану забезпечення захисту інтересів національної безпеки, дотримання 

міжнародних зобов'язань України, пов'язаних з нерозповсюдженням 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.  

Відповідно до Закону України від 19 червня 2003 року № 964-ІУ „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 безпеки України. 

Одним із суб’єктів забезпечення національної безпеки, дії якого направлені на 

запобігання загрозам національним інтересам і національній безпеці України, є 

Держекспортконтроль України. 

Зазначені заходи забезпечуються встановленням державного контролю за 

міжнародними передачами товарів військового призначення, 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). 
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Реалізація цих заходів як одне з основних завдань Держекспортконтролю, 

визначених у Положенні про Держекспортконтроль України (постанова Кабінету Міністрів 

України від 13 червня 2007 року №830), здійснюється шляхом  прийняття відповідних 

нормативно-правових актів, які регламентують порядок контролю з боку державних органів, 

а також дій суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів під час планування, 

здійснення  міжнародних передач зазначених товарів, а також звітності щодо їх  виконання. 

Важливим питанням, яке вирішується під час проведення експертизи 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 відносно встановлення повного або часткового ембарго на поставки товарів 

військового призначення та окремих категорій товарів подвійного використання до 

визначених у цих резолюціях держав. 

Зазначені санкції впроваджуються на національному рівні шляхом прийняття 

відповідних постанов Кабінету Міністрів України.  

Прикладом міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, є Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Конвенція про заборону 

розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення та 

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення запасів бактеріологічної 

(біологічної) і токсинної зброї та про її знищення. 

Частиною міжнародних зобов’язань України в галузі експортного контролю є 

відповідні політичні зобов’язання, прийняті під час приєднання України до діяльності 

міжнародних режимів експортного контролю, таких як Вассенаарська домовленість, Група 

ядерних постачальників, Австралійська група 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 діяльності цих організацій в національне законодавство кожної 

держави-учасниці. 

2) оцінка значення експорту товарів з точки зору можливості створення в державі, 

яка є кінцевим споживачем цих товарів, зброї масового знищення або засобів її доставки, 

звичайних видів озброєння та військової техніки або придбання будь-яких товарів, що 

можуть бути використані у створенні зброї масового знищення чи засобів її доставки. 

Саме це завдання є основним підґрунтям для створення та функціонування системи 

експортного контролю України. 

Здійснення експертиз за визначеним напрямом повинно ґрунтуватися не тільки на 

підставі аналізу інформації, наданої у відповідних документах експортерів, а також на 

інформації, отриманої з інших джерел. Такою інформацією є: 

інформація про конкретних споживачів та наміри окремих держав щодо створення 

зброї масового ураження, засобів її доставки або створення звичайних видів озброєнь, 

викладена у відповідних документах, що розповсюджуються між державами-учасницями 

організацій міжнародних режимів експортного контролю у рамках обміну такою 

інформацією; 

інформація, отримана під час здійснення міжвідомчого узгодження можливості 

експорту, насамперед інформація від Міністерства закордонних справ, Служби безпеки 

України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інших державних 

органів, що здійснюють заходи в галузі експортного контролю. 
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З метою здійснення зазначених оцінок органи виконавчої влади проводять комплекс 

заходів щодо перевірок отриманої від експортера та кінцевого споживача інформації, у тому 

числі щодо верифікації наданих кінцевим споживачем документів про гарантії, перевірок 

даних щодо фактичного використання товарів, що експортуються, перевірок даних щодо 

можливого відхилення зазначених товарів від використання у заявлених цілях. 

Слід підкреслити, що відповідно до законодавства Держекспортконтроль 

безпосередньо або спільно з іншими центральними органами виконавчої влади сприяє 

здійсненню діяльності, пов'язаної з міжнародною передачею товарів, коли це відповідає 

національним інтересам, передусім завдяки створенню 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. Таким чином, підсумками визначеної у підчастині 2 оцінки є 

схвалення чи обмеження відповідної міжнародної передачі товарів. 

3) визначення належності найменувань та описів товарів, поданих на експертизу, до 

найменувань та описів товарів, внесених до відповідних списків товарів, що підлягають 

державному експортному контролю. 

Найменування та описи товарів, що підлягають державному експортному контролю, 

визначені у списку товарів військового призначення, наданому у додатку до Порядку 

здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового 

призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 

року № 1807 (із наступними змінами та доповненнями) та списках товарів подвійного 

використання, наданих у додатках до  Порядку здійснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (із наступними змінами та 

доповненнями). 

Встановлення відповідності конкретних товарів, які є об’єктами міжнародних 

передач, найменуванню та опису товарів, внесених до списків товарів, що підлягають 

державному експортному контролю, є ідентифікацією товарів. Законом встановлено, що 

попередня ідентифікація товарів є обов’язком суб’єкта підприємницької діяльності. 

Обґрунтовану технічну класифікацію та ідентифікацію товарів можуть виконати 

лише суб’єкти підприємницької діяльності, які є розробниками або виробниками конкретних 

товарів, тобто мають відповідні конструкторсько-технологічні підрозділи. Основою 

здійснення таких робіт є наявність у підприємства необхідних фахівців, технічних даних та 

характеристик товарів, які можуть бути викладені у технічних умовах, технічних описах або 

технологічній документації. 

У випадках, коли суб’єкт підприємницької діяльності не має достатніх умов для 

здійснення класифікації та ідентифікації товарів, він має право доручити проведення 

попередньої ідентифікації товарів організації, яка отримала в установленому порядку 

повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації. 

Ідентифікація товарів, тобто встановлення їх відповідності найменуванню та опису 

товарів, внесених до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю, 

здійснюється Держекспортконтролем, як правило, на етапі попередньої експертизи. Для 

ідентифікації товарів, крім зазначених вище списків, використовуються надані суб’єктами 

підприємницької діяльності довідки щодо ідентифікації товарів, в яких ці суб’єкти 

зазначають повне найменування, стислий опис, призначення та технічні характеристики 

кожного об’єкта (предмета), що передбачається для експорту, імпорту, тимчасового 
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вивезення чи ввезення, з визначенням характеристик, які наведені у відповідному списку 

товарів, що підлягають контролю.  У разі коли суб’єкт має намір здійснювати зазначені 

міжнародні передачі  технологій чи послуг, крім технічних довідок, використовуються 

анотовані виклади зазначених технологій чи послуг. 

Відповідно до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного 

експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 

№ 767 (з наступними змінами і доповненнями) „у разі коли виникає потреба в детальнішому 

проведенні експертизи, Держекспортконтроль має право отримати від суб’єкта 

підприємницької діяльності додаткові відомості, необхідні для прийняття обґрунтованого 

рішення, а також провести вивчення питань, пов’язаних з експертизою, безпосередньо на 

підприємствах-експортерах (імпортерах).” 

4) визначення походження товарів. 

Визначення походження товарів застосовується перш за все у випадках експорту 

товарів і є одним з елементів системи контролю за виконанням зобов’язань щодо 

використання у заявлених цілях чи щодо реекспорту товарів, імпортованих в Україну з 

наданням відповідних гарантій про таке використання чи реекспорт. Завдяки отриманню від 

експортера відповідних документів про походження товарів здійснюється оцінка можливості 

їх експорту у випадках, коли такі товари були імпортовані в Україну з наданням відповідних 

гарантій щодо їх кінцевого використання або їх наступного реекспорту. 

Так Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами 

товарів військового призначення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

20 листопада 2003 року № 1807, та Порядком здійснення державного контролю за 

міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86, передбачено, що реекспорт чи 

передача іншому кінцевому споживачу товарів здійснюється 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 

передачу іншому кінцевому споживачеві з боку постачальника цих товарів в Україну”. 

Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за 

виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають 

державному експортному контролю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 травня 1999 року № 920, передбачено, що „обов’язковою умовою для прийняття 

рішення про можливість реекспорту товарів є надання до Держекспортконтролю 

українським експортером офіційної письмової згоди іноземного експортера на їх реекспорт”. 

Відповідно до встановленого порядку визначення походження товарів здійснюється 

шляхом отримання від „суб’єктів-заявників” довідок про власність товарів, або відповідних 

договорів комісії у випадках посередництва. 

Отримані для „визначення походження товарів” документи є також одними з 

базових документів, які використовуються для визначення власника товару, під час 

прийняття рішення про посередницьку (брокерську) діяльність відносно товарів військового 

призначення. Специфікою посередницької (брокерської) діяльності є форма діяльності 

суб’єкта підприємницької діяльності України, яка не відноситься до міжнародних передач 

товарів військового призначення, а лише сприяє цим операціям. 

Виходячи з викладеного, якщо під час визначення походження товарів військового 

призначення встановлено, що такі товари належать (є власністю) суб’єкту підприємницької 

діяльності, який бере участь у здійсненні їх міжнародних передач, така діяльність не може 

бути класифікована як „сприяння” і не відноситься до посередницької (брокерської). І 

навпаки, якщо під час визначення походження товарів військового призначення встановлено, 

що такі товари не належать суб’єкту підприємницької діяльності, який безпосередньо не бере  
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участі у здійсненні їх міжнародних передач, така діяльність може бути класифікована як 

„сприяння”, тобто належить до посередницької (брокерської). 

„Визначення походження товарів” є також важливою складовою загальних питань 

експертиз щодо можливості надання суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів 

відповідних дозвільних документів чи документів про гарантії під час оцінки стану 

забезпечення інтересів національної безпеки, дотримання міжнародних зобов’язань України, 

а також здійснення заходів щодо недопущення використання товарів у терористичних та 

інших протиправних цілях. 

5)  перевірка наявності гарантій щодо доставки товарів заявленому кінцевому 

споживачу та їх використання у заявлених цілях. 

Законодавством передбачено, що для отримання дозволу, висновку чи міжнародного 

імпортного сертифіката та прийняття відповідного рішення разом із заявою відповідним 

суб’єктом надаються оригінали документів про гарантії. 

Виконання вимог щодо гарантій доставки товарів кінцевому споживачу та їх 

використання у заявлених цілях, забезпечується шляхом виконання процедур, визначених 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 підлягають державному експортному контролю, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 року № 920, в якому визначено, що 

„експортер зобов’язаний подати Держекспортконтролю документи 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 відповідного дозволу на право експорту 

товарів. 

У разі коли за рішенням Держекспортконтролю експортер повинен забезпечити 

супроводження товарів під час їх транспортування, дозвіл на право експорту товарів може 

бути наданий Держекспортконтролем лише після отримання від експортера документа, в 

якому цей експортер бере на себе зобов’язання про забезпечення супроводження товарів”. 

З метою забезпечення гарантій кінцевих споживачів щодо використання 

імпортованих з України товарів у заявлених цілях Порядком здійснення державного 

контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року № 1807, та Порядком 

здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного 

використання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року 

№ 86, встановлено, що відповідний суб’єкт разом із заявою на експорт повинен надати 

„оригінали документів про зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта-кінцевого споживача 

стосовно імпортованих товарів”. 

„Зобов’язання та гарантії іноземного суб’єкта — кінцевого споживача стосовно 

імпортованих товарів повинні бути надані у вигляді сертифіката кінцевого споживача, 

імпортного сертифіката або іншого документа, в якому містяться: 

відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера, найменування 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. 
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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 визначено його зобов’язання про здійснення таких 

операцій лише за наявності 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 товарів, а саме: 

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 бактеріологічної (біологічної) та 

токсинної зброї. 

6)  оцінка  стану додержання суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів 

законодавства в галузі державного експортного контролю, встановлення наявності в них 

відповідних систем внутрішньофірмового експортного контролю та організаційних 

документів, які регламентують роботу цих систем. 

Оцінка стану додержання суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів 

законодавства в галузі державного експортного контролю здійснюється 

Держекспортконтролем та іншими державними органами, що беруть участь у заходах в 

галузі державного експортного контролю, на всіх етапах взаємодії цих органів з відповідним 

суб’єктом, у тому числі під час проведення всіх видів експертиз в галузі державного 

експортного контролю. 

Така оцінка здійснюється шляхом аналізу документів, які надаються зазначеними 

суб’єктами (заяв, документів про гарантії, даних про товари, звітів про фактичне 

використання товарів тощо), а також шляхом контролю виконання суб’єктами законодавства 

у галузі експортного контролю на усіх етапах здійснення міжнародних передач товарів. 

Експертиза щодо встановлення наявності у суб’єкта здійснення міжнародних 

передач товарів систем внутрішньофірмового експортного контролю та організаційних 

документів, які регламентують роботу цих систем, здійснюється Держекспортконтролем на 

етапі розгляду відповідних документів, що надаються такими суб’єктами з метою атестації 

таких систем внутрішньофірмового експортного контролю. Переліки необхідних для 

здійснення зазначеної експертизи документів надані у Порядку державної атестації системи 

внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних 

передач товарів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.03 № 

1080. 

7)  визначення можливості видачі суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів 

дозволів на право експорту, імпорту товарів чи висновків на право транзиту товарів або 

проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) на здійснення міжнародних передач товарів, а також доцільності скасування або 

зупинення дії цих дозволів (висновків) у разі порушення такими суб'єктами законодавства в 

галузі державного експортного контролю. 

8) визначення можливості надання суб'єктам здійснення міжнародних передач 

товарів імпортних сертифікатів, а також доцільності скасування або зупинення дії цих 

документів у разі порушення такими суб'єктами законодавства в галузі державного 

експортного контролю. 
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У підчастинах 7 та 8 цього підпункту визначені комплексні завдання експертиз у 

галузі державного експортного контролю, складовими частинами яких є експертизи, 

наведені у підчастинах 1 – 6 та 9 -12. 

Зазначені експертизи здійснюються на підставі документів, що надаються 

відповідними суб’єктами для отримання дозвільних документів чи документів про гарантії, а 

також з урахуванням іншої інформації, яка є у розпорядженні Держекспортконтролю та 

інших державних органів. 

9) визначення можливості проведення реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності, 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 спеціально уповноваженому органі виконавчої влади з питань державного 

експортного контролю (див. Коментар у Главі 4 цього Тому). 

10) визначення можливості внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 

надання ним суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення 

експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що 

становлять державну таємницю (див. Коментар у Главі 5 цього Тому). 

11) визначення належності товарів до матеріальних носіїв інформації, що становлять 

державну таємницю, та ступеня секретності цих товарів. 

Завдання щодо визначення належності товарів до матеріальних носіїв інформації, що 

становлять державну таємницю, та ступеня секретності цих товарів, є одним із основних 

завдань експертизи в галузі державного експортного контролю. 

Віднесення товарів до таких, які містять відомості, що становлять державну 

таємницю, здійснюється у відповідності до Закону України від 21 вересня 1999 року № 1079-

ХІУ „Про державну таємницю”. 

„Розголошення інформації, яка становить державну та іншу, передбачену законом, 

таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на 

забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави” відповідно до Закону 

України від 19 червня 2003 року № 964-ІУ „Про основи національної безпеки України” 

віднесено до загроз національним інтересам і національній безпеці України. 

Експертиза щодо визначення належності товарів до матеріальних носіїв інформації, 

що становлять державну таємницю, та ступеня секретності цих товарів здійснюється на етапі 

попередньої експертизи  товарів шляхом аналізу належним чином оформленої „довідки щодо 

ступеня секретності товару, наданого на попередню експертизу”. 

Надання такої довідки передбачено Положенням про порядок проведення 

експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.07.97 № 767 (з наступними змінами і доповненнями). 

У разі коли за підсумками експертизи в галузі державного експортного контролю 

визначено, що надані на експертизу товари належать до  матеріальних носіїв інформації, що 

становлять державну таємницю, передача таких товарів іноземній державі чи міжнародній 

організації повинна здійснюватися лише відповідно до процедур, передбачених Законом 

України від 21 вересня 1999 року № 1079-ХІУ „Про державну таємницю”, статтею 32 якого 

передбачено: 

„Секретна інформація до скасування рішення про віднесення її до державної 

таємниці та матеріальні носії такої інформації до їх розсекречування можуть бути передані 

іноземній державі чи міжнародній організації лише на підставі міжнародних договорів, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або письмового мотивованого 
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розпорядження Президента України з урахуванням необхідності забезпечення національної 

безпеки України на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України”. 

Порядок підготовки документів щодо передачі державної таємниці іноземній 

державі чи міжнародній організації визначено Положенням про порядок підготовки 

документів щодо передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації, 

затвердженим Указом Президента України від 14 грудня 2004 року № 1483/2004. 

Враховуючи порядок, встановлений цим Положенням, перш ніж отримати 

відповідний дозвіл на експорт (тимчасове вивезення) товарів, які є матеріальними носіями 

інформації, що становить державну таємницю, суб’єкт повинен отримати від Служби 

безпеки України відповідний дозвіл на передачу секретної інформації. Зазначений дозвіл 

надається лише після виконання процедур, передбачених зазначеним Положенням, а саме: 

отримання зобов’язань або письмових гарантій іноземної сторони щодо 

забезпечення охорони секретної інформації, в тому числі недопущення її надання третій 

стороні; 

отримання проекту виконавчого договору, в якому враховані вимоги щодо таких 

договорів, які викладені у Положенні; 

виконання інших процедур, передбачених цим Положенням. 

До завдань щодо експертиз у галузі експортного контролю віднесено також 

визначення інших чинників, які можуть сприяти обґрунтованому прийняттю рішень у галузі 

державного експортного контролю. 

1.13.  Товари „всеохоплюючого контролю” 

Законом України „Про міжнародні передачі товарів військового призначення та 

подвійного використання” передбачає норми, коли відносно будь-яких товарів можуть бути 

застосовані процедури державного експортного контролю. Так Статтею 10 Закону 

передбачено:  

„При отриманні центральними органами виконавчої 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 споживачами, 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 зазначені органи 

зобов'язані поінформувати про це спеціально уповноважений орган виконавчої влади з 

питань державного експортного контролю, який має право у зв'язку з цим застосовувати до 

таких товарів процедури державного експортного контролю. 

  Якщо будь-якому суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повідомлено 

спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного 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, 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 Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, 

членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове 

ембарго на постачання товарів військового призначення, цей суб'єкт зобов'язаний звернутися 

до спеціально уповноваженого органу з питань державного експортного контролю за 

отриманням дозволу на право здійснення експорту цих товарів незалежно від того, зазначені 

вони у списках чи ні”. 
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Одним з аспектів, який потребує особливої уваги, є регулювання експорту чи 

реекспорту товарів (виробів, послуг, технічних даних), коли експортер поінформований 

(Держекспортконтролем або йому стало відомо іншим шляхом), що товари, які передбачені 

для експорту (незалежно від того зазначені вони у відповідних списках товарів, що 

підлягають державному 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 термінів, які застосовуються у діяльності міжнародних організацій з 

експортного контролю, контроль за експортом товарів у таких випадках має назву 

„всеохоплюючий контроль” (Catch-all ). 

Стаття 10 зазначеного вище Закону містить норми, які дають законодавче підґрунтя 

для застосування процедур державного експортного контролю до будь-яких товарів, не 

внесених до списків, тобто саме ця стаття встановлює принцип „всеохоплюючого контролю” 

за експортом товарів у визначених нею випадках.  

Законодавством визначено два випадки, коли процедури „всеохоплюючого” 

державного експортного контролю можуть застосовуватися до будь-яких товарів, не 

внесених до списків за ініціативою державних органів. Такими випадками є: 

перше -  коли центральні органи виконавчої влади, що здійснюють експортний 

контроль, отримали інформацію про наміри використання будь-яких товарів, не внесених до 

списків, у державах, що є їх кінцевими споживачами, 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; 

друге – коли зазначені вище центральні органи виконавчої влади отримали 

інформацію про можливість використання будь-яких товарів, не внесених до списків, у 

державах, що є їх кінцевими споживачами, 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. 

У будь-якому із зазначених випадків центральні органи виконавчої влади, які 

отримали відповідну інформацію, зобов’язані поінформувати про це Держекспортконтроль. 

Обов’язковість інформування Держекспортконтролю про наявність зазначеної інформації є 

досить важливою нормою, тому що саме отримання зазначеної інформації дозволяє 

Держекспортконтролю застосовувати стосовно товарів, щодо яких отримана інформація, 

процедури „всеохоплюючого” державного експортного контролю і повідомити відповідних 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про необхідність застосування таких процедур. 

Введення процедур „всеохоплюючого контролю” з боку державних органів мають 

логічне продовження в останньому абзаці статті 10 Закону, в якою передбачено норму про 

зобов’язання будь-якого суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, якому повідомлено 

Держекспортконтролем про необхідність застосування процедур державного експортного 

контролю стосовно товарів, визначених у такому повідомленні, звернутися до 

Держекспортконтролю за отриманням дозволу на право здійснення експорту цих товарів. 

Крім випадків застосування „всеохоплюючого контролю” за повідомленням 

Держекспортконтролю, законодавством передбачені й інші випадки застосування 

„всеохоплюючого контролю”, коли суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов’язаний 

звернутися до Держекспортконтролю за отриманням дозволу на право здійснення експорту 

будь-яких товарів незалежно від того, зазначені вони у списках чи ні.  

Застосування такого контролю здійснюється у випадках, коли суб’єкту 

зовнішньоекономічної діяльності стало відомо іншим, ніж повідомлення 
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Держекспортконтролю шляхом, про можливість повного чи часткового використання будь-

яких товарів, що передбачаються для експорту або тимчасового вивезення до інших держав, 

з метою: 

експорту або тимчасового вивезення до інших держав для розроблення, 

виробництва, складання, 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 резолюціями Ради 

безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є 

Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на 

постачання товарів військового призначення. 

Зазначені норми 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’єктом заходів у галузі експортного 

контролю і він зобов’язаний виконати процедури експортного контролю, а у разі їх 

невиконання – нести відповідальність за порушення законодавства в галузі експортного 

контролю. 

Під термінами “поінформований”  та “йому відомо” розуміється, що експортер 

володіє відповідними знаннями (інформацією) про експортну операцію, які повинні 

викликати обґрунтовану підозру щодо ризику, пов'язаного з розповсюдженням, або ризику, 

пов’язаного з порушенням відповідних міжнародних зобов’язань України. 

Норма законодавства щодо „всеохоплюючого контролю” у випадках „військового 

кінцевого використання будь-яких товарів у державах, стосовно яких резолюціями Ради 

безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є 

Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на 

постачання товарів військового призначення” реалізується шляхом підготовки причетними 

до цього центральними органами виконавчої влади відповідних актів Кабінету Міністрів 

України щодо встановлення обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних 

зобов’язань України. 

Оприлюднення актів Кабінету Міністрів України щодо встановлення обмежень на 

експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України створює умови для 

обізнаності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про встановлення відповідних 

обмежень чи заборон та є підґрунтям для застосування процедур „всеохоплюючого”  

контролю стосовно будь-яких не внесених до списків товарів, якщо такі товари визначені у 

зазначених актах.  
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Глава 2. Контроль над озброєннями, заборона зброї масового знищення, засобів 

її доставки та протипіхотних мін 

2.1. Заборона ядерної зброї 

Наріжним каменем в глобальному режимі ядерного нерозповсюдження став Договір 

про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який набрав чинності 5 березня 1970 року. 

Учасниками ДНЯЗ є практично всі країни світу за винятком Індії, Ізраїлю та Пакистану 

(неофіційні володарі ядерної зброї). Північна Корея оголосила про вихід з Договору, однак 

процедура не була завершена. Головне завдання Договору сформульоване у статті ІІІ.1: 

„не допустити переключення ядерної енергії з мирного застосування на ядерну зброю 

або інші ядерні вибухові пристрої”. 

ДНЯЗ поділяє всі країни на ядерні та неядерні держави. Ядерними державами 

офіційно визнані п’ять держав світу (держави, які набули ядерного статусу до 1 січня 1967 

року): Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство, Франція та 

Китайська Народна Республіка. Україна, після отримання незалежності, відмовилася від 

ядерних арсеналів, що були на її території за часів Радянського Союзу. 

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

для ядерних держав – не передавати будь-якому іншому одержувачу ядерну зброю 

або інші вибухові ядерні пристрої, або контроль над ними, а також надавати допомогу, 

заохочувати або спонукати будь-яку без’ядерну державу виробляти або будь-яким іншим 

чином набувати таку зброю; 

для неядерних держав: 

не приймати передачі від будь-якого постачальника ядерної зброї, інші ядерні 

вибухові пристрої, а також контроль над ними, не виробляти і не набувати будь-яким іншим 

чином ядерну зброю, інші ядерні вибухові пристрої; 

поставити увесь ядерний матеріал у всій мирній ядерній діяльності під гарантії 

МАГАТЕ, мета яких – перевірка виконання неядерними державами зобов’язань, прийнятих 

згідно з Договором, щоб не допустити переключення ядерної енергії з мирного використання 

на ядерну зброю; 

для всіх учасників: 

сприяти обміну матеріалами, обладнанням, науково-технічною інформацією про 

використання ядерної енергії в мирних цілях; 

в дусі доброї волі вести переговори про ефективні заходи з припинення гонки 

озброєнь в найближчому майбутньому та повного роззброєння, а також про Договір про 

всезагальне і повне роззброєння під суворим і ефективним міжнародним контролем. 

Фактично міжнародно-правова основа для всієї системи контролю за ядерним 

експортом закладена у пункті 2 статті3 цього Договору: 

„Кожна з держав-учасниць Договору зобов'язується не надавати: а) вихідного чи 

спеціального розщеплюваного матеріалу, в) устаткування чи матеріалу, спеціально 

призначеного або підготовленого для обробки, використання чи виробництва спеціального 

розщеплюваного матеріалу, будь-якій державі, що не має ядерної зброї, для мирних цілей, 

якщо на цей вихідний чи спеціальний розщеплюваний матеріал не поширюються гарантії, які 

вимагаються цією Статтею” (гарантії МАГАТЕ- авторська примітка). 

Україна, як учасниця Договору, дотримуючись зобов’язань у сфері 

нерозповсюдження ядерної зброї,  послідовно запровадила систему державного  контролю за 

товарами подвійного використання, які можуть бути використані у створенні ядерної зброї. 

Порядок такого контролю та список відповідних товарів затверджено постановою Кабінету 
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Міністрів України від 28.01.2004 № 86 „Про затвердження порядку здійснення державного 

контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”  (том 4, розділ 3). 

 2.2. Заборона хімічної зброї 

Женевським протоколом, що був підписаний у 1925 році, було заборонено 

використовувати хімічну та біологічну зброю. Однак цей Протокол не передбачав заборони 

на розробку, виробництво та накопичення такої зброї. 

Новий переговорний процес щодо цих видів зброї був розпочатий у 60-ті роки в 

рамках Конвенції з хімічної зброї і на цей час є закінченим. 

 Конвенція з хімічної зброї (КХЗ) є міжнародним договором та встановлює контроль 

над роззброєнням, проектуванням та знищенням ЗМЗ такого класу. Цією Конвенцією більш 

точно визначені відповідні заборони та встановлені різноманітні види контролю щодо 

розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї, а також встановлені 

вимоги щодо її зберігання та знищення. 

Конвенцією передбачено створення відповідних державних органів, які 

забезпечують виконання механізму декларування у сфері хімічних виробництв. Відповідно 

до Конвенції створені механізми міжнародних інспекцій. Передачі хімікатів (як внутрішні, 

так і міжнародні) також контролюються, а експорт найбільш чутливих з них є об'єктом 

заборони.  

На цей час Конвенція ратифікована більшістю країн світу. Конвенція з хімічної зброї 

ратифікована Україною у 1998 році. 

2.3. Заборона бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї 

Конвенція з біологічної та токсинної зброї (КБТЗ) була відкрита для ратифікації з 

1972 року. Ця Конвенція має на меті заборону розповсюдження біологічної зброї. Недоліком 

Конвенції є те, що в ній відсутнє положення про контрольну перевірку її дотримання, а 

також наявність обмежувальних приписів стосовно підозрюваного порушення. Однак, 

Конвенція відіграла свою роль, і призвела якщо не до повного  закриття таких напрямів 

досліджень у більшості розвинених країн світу, то значно скоротила темпи та обсяги таких 

досліджень. 

Україна підписала Конвенцію ще у складі Радянського Союзу в 1975 році. 

2.4. Заборона протипіхотних мін 

Поява Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та 

передачі протипіхотних мін та про їх знищення (Оттавський договір) обумовлена реакцією 

міжнародної спільноти на страждання, які наносить цей вид зброї в багатьох регіонах 

планети. Конвенція базується на звичайних нормах міжнародного гуманітарного права, які 

застосовуються по відношенню до усіх держав. Ці норми забороняють використання таких 

видів зброї, які за своєю природою не розрізняють цивільних осіб та комбатантів, або 

наносять надлишкові страждання та ушкодження.  

Конвенція була відкрита до підписання в Оттаві 3 грудня 1997 року та набрала 

чинності 1 березня 1999 року. 

Держави, що приєдналися до Конвенції,  не повинні ніколи і ні за яких обставин 

застосовувати, розробляти, виробляти, накопичувати і передавати протипіхотні міни або 

допомагати будь-кому здійснювати це. Конвенцією заборонені також „саморобні пристрої”, 

виготовлені на базі інших боєприпасів і призначені для використання в якості протипіхотних 

мін. 

Держави зобов’язані у визначений термін знищити всі протипіхотні міни, які 

зберігаються на складах або знаходяться в землі. Незначна кількість мін може бути залишена 



 

 

70 

виключно з метою розробки технологій розмінування та знищення такої зброї, а також з 

метою підготовки спеціалістів у цій галузі. 

Україна підписала Конвенцію 24 лютого 1999 року. 

2.5. Гаазький кодекс поведінки проти розповсюдження балістичних ракет 

Назва цього документа говорить сама за себе. Це міжнародний кодекс поведінки з 

протидії розповсюдженню балістичних ракет. Цей документ з’явився в результаті 

чотирьохрічної (з 1999 по 2002 рік) роботи міжнародної спільноти саме у цій сфері. У 2002 

році в Гаазі відбулися дві міжнародні зустрічі і у листопаді цього ж року цей кодекс набув 

чинності, після чого його прийнято називати „Гаазьким кодексом поведінки” (скорочена 

назва). 

Відповідно до пункту 5с Гаазького кодексу поведінки (далі – Кодекс) Австрію 

обрано Центральним контактним пунктом, який займається збором та розповсюдженням 

матеріалів щодо заходів зміцнення довіри, питаннями приєднання до Кодексу нових членів 

та іншими завданнями. 

Одним із положень Кодексу визначено, що необхідно забезпечувати безпеку держав 

„шляхом сприяння розвитку взаємної довіри шляхом вжиття політичних та дипломатичних 

заходів”. Це по суті звід сумлінної поведінки держав у ракетній сфері. В ньому говориться 

про необхідність запобігання та стримування розповсюдження систем балістичних ракет, 

при цьому держави не повинні втрачати можливість використовувати переваги, які надає 

освоєння космічного простору.   

Створення цього Кодексу – це намагання створити такий механізм, який повинен 

дозволити як підвищити безпеку держав, так і забезпечити можливість здійснення мирних 

програм з освоєння космічного простору. У Кодексі передбачені і заходи транспарентності, 

наприклад, країни повинні надавати щорічні декларації щодо своїх напрямів у сфері 

балістичних ракет та космічних ракетних носіїв, попереджати про запуски, які вони 

здійснюють. 

Гаазький кодекс поведінки можливо вважати одним із кроків до створення єдиного 

універсального договору у ракетній галузі. Учасниками цього Кодексу є більше ніж 100 

країн світу (з ракетних держав до Кодексу приєдналися тільки держави-учасниці режиму 

РКРТ та  Лівія). Україна приєдналася до нього восени 2002 року. 

2.6. Кодекс поведінки Європейського Союзу щодо експорту озброєнь 

У 1998 році було схвалено Кодекс поведінки ЄС (далі – Кодекс) щодо експорту 

озброєнь, який являє собою політичні зобов’язання сторін стосовно здійснення ними 

поставок звичайних озброєнь, включаючи стрілецьку зброю та легкі озброєння. На цей час  

Кодекс визнано одним із найбільш опрацьованих документів, які регламентують критерії 

поставок військової продукції. Кодекс включає вісім критеріїв, які повинні розглядатися 

країнами Європейського Союзу як основа для управління та обмеження передачі звичайних 

озброєнь. Однак цей Кодекс не встановлює жорсткого правового механізму контролю, а 

лише відображає загальні політичні принципи і носить рекомендаційний і регіональний 

характер. Між іншим вважається, що Кодекс є обов’язковим для виконання де-факто, в 

іншому разі значно постраждає імідж держави-порушника. За цих обставин на 

європейському просторі Кодекс вважається досить дієвим механізмом контролю. З 

урахуванням євроінтеграційного курсу Україна проводить роботу з адаптації положень цього 

Кодексу до національного законодавства. 
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2.7. Документ ОБСЄ про стрілецьку зброю та легкі озброєння 

24 листопада 2000 року в рамках Організації з безпеки та співробітництва в Європі 

(ОБСЄ) прийнято рамочний документ „Про стрілецьку зброю та легкі озброєння”, який був 

схвалений Радою міністрів закордонних справ ОБСЄ. В його основу покладені зобов’язання 

учасників, починаючи з 2001 року, здійснювати обмін інформацією про системи маркування 

і національних процедурах контролю за виробництвом стрілецької зброї, а починаючи з 2002 

року – надавати інформацію про експорт та імпорт стрілецької зброї та легких озброєнь, 

передачу технологій їх виробництва, а також про кількість знищених залишків зброї. 

Головним положенням документа стало досягнута згода держав-учасниць на щорічний обмін 

інформацією про свій експорт стрілецької зброї та легких озброєнь, продаж ліцензій на їх 

виробництво в інші держави-учасниці та імпорт з них, які здійснювалися протягом 

попереднього календарного року. 

Україна щорічно надає відповідну інформацію до ОБСЄ. 



Рисунки та схеми 

Рис.1.1.   Схема взаємозв′язку міжнародних режимів експортного контролю  
 

Міжнародні  режими  експортного  контролю 

Товари військового призначення та 

товари подвійного використання 

пов’язані з  їх виробництвом 

("Вассенаарська Домовленість") 

Товари, подвійного використання що можуть 

бути використані при створенні зброї масового 

знищення та засобів її доставки 

 

Товари військового 

призначення 

 
Звичайні озброєння, 

боєприпаси, вибухові 

речовині, військова техніка, 

а також послуги і 

технології, пов′язані з ними  

Товари подвійного 

використання, що 

можуть бути 

використані для 

створення звичайних 

видів озброєнь, 

військової чи 

спеціальної техніки 
 
 

 

 

Окремі види матеріалів, 

обладнання, програмного 

забезпечення і технологій, 

що можуть бути 

використані для створення 

звичайних озброєнь, 

боєприпасів, вибухових 

речовин та військової 

техніки 

Група ядерних 

постачальників 

 
Окремі види матеріалів, 

обладнання, програмного 

забезпечення і технологій, що 

можуть бути використані для 

створення ядерної зброї чи ядерних 

вибухових пристроїв 

 

Режим контролю ракетних 

технологій 

 

Окремі види матеріалів, 

обладнання, програмного 

забезпечення і технологій, що 

можуть бути використані для 

створення засобів доставки 

зброї масового знищення 

 

 

Конвенції про заборону 

хімічної і біологічної зброї та 

Австралійська Група 

 
Окремі види хімікатів, збудників 

захворювань, матеріалів, 

обладнання, програмного 

забезпечення і технологій, що 

можуть бути використані для 

створення хімічної, біологічної, чи 

токсинної зброї 



 

Рис.1.2.  Структура режиму “Вассенаарська домовленість” та основні    

категорії товарів, що контролюються цім режимом  

 

Вассенаарська  домовленість 

Товари військового 

призначення 

 
Звичайні озброєння, боєприпаси, 

вибухові речовині, військова техніка, 

а також послуги і технології, пов′язані 

з ними 

 

 

Список містить 22 категорії 

озброєнь та військової техніки 

 

(близько 250 позицій) 

 

Сім категорій товарів 

підлягають звітності ООН 

 

• бойові танки 

 

• бойові бронемашини 

 

• артилерія великих калібрів 

 

• бойові літаки 

 

• бойові вертольоти 

 

• бойові кораблі 

 

• ракети, ракетні системи і 

безпілотні літальні 

апарати 

 

Товари подвійного 

використання, що можуть бути 

використані для створення 

звичайних озброєнь 
 

Окремі види матеріалів, 

обладнання, програмного 

забезпечення і технологій, що 

можуть бути використані для 

створення звичайних озброєнь, 

боєприпасів, вибухових речовин та 

військової техніки 

Список містить дев′ять 

категорії товарів    

 

(близько 3200 позицій) 

 

• матеріали 

• обладнання для обробки 

матеріалів 

• електроніка 

• комп′ютери 

• засоби зв′язку та захисту 

інформації 

• оптика і лазери 

• морська техніка 

• двигуни і їх компоненти, 

     космічні апарати, 

     компоненті морських, 

    авіаційних та ракетних 

    двигунів 

 

 



 

 

 

Рис.1.3. Структура контрольного Списку режиму “Група ядерних 

постачальників”  

 

Група ядерних постачальників 
 
 

Окремі види матеріалів, обладнання, програмного забезпечення і 

технологій, що можуть бути використані для створення ядерної 

зброї чи ядерних вибухових пристроїв  

 

 

 

Список містить товари подвійного використання, що можуть  бути використані у 

створенні ядерної зброї та має дві частині  

(близько 600 позицій) 

Частина І 
 

• ядерні  матеріали: 

- вихідний та спеціальний  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 підготовлене 

для цього обладнання 

• установки для    виготовлення     

паливних елементів  ядерних 

реакторів 

• установки для  виробництва  

важкої   води,  дейтерію    і    

дейтерієвих   сполук  

• установки для конверсії урану 

та  плутонію,  з   метою   

використання   у   виробництві 

паливних елементів та  у  

процесах  поділу ізотопів урану 

• спеціально  призначене або 

підготовлене обладнання для 

виробництва 

 

Частина  ІІ 
 

• промислове обладнання 

 

• матеріали 

 

• обладнання та  комплектуючі   

вироби   для розподілу ізотопів 

урану (інші ніж ті,  що включені 

до частини першої Списку) 
 

• установки для виробництва 

важкої  води  та обладнання, 

пов'язане з ними (інші ніж ті, що  

включені  до  частини   першої 

Списку) 

 

• обладнання для  випробування,  

вимірювання           та 

розроблення ядерних вибухових 

пристроїв 

 

• компоненти для ядерних 

вибухових пристроїв 

 

Зазначені групи містять розділи: 

А -  обладнання 

В - обладнання для випробувань   

С – матеріали 

D – програмне забезпечення 

Е - технології 

 



 

 

Рис.4. Структура контрольного Списку режиму контролю ракетних 

технологій  
 

Режим контролю ракетних технологій 
 

 

Окремі види матеріалів, обладнання, програмного 

забезпечення і технологій, що можуть бути використані для 

створення засобів доставки зброї масового знищення 
 
 
 

Список містить товари подвійного використання, що можуть бути використані у 

створенні ракетної зброї та має дві категорії товарів  
(близько 250 позицій) 

Категорія І 
 

• Закінчені ракетні   системи 

включаючи балістичні ракети,     

ракети-носії  космічних   

апаратів   та   дослідницькі 

ракети,  що мають можливість 

доставляти не менш як 500 кг 

корисного навантаження на 

відстань не менш як 300 км 

• Закінчені атмосферні 

безпілотні літальні апарати 

(включаючи  крилаті  ракети,   

радіокеровані     літаки-мішені       

та радіокеровані розвідувальні 

літаки),  що мають можливість 

доставляти не  менш  як 500  кг   

корисного   навантаження   на 

відстань не менш як 300 

км 

• Закінчені підсистеми, придатні 

до використання  в  закінчених 

системах доставки : 
окремі ступені ракет; 

головні частини та корисне 

навантаження; 

рідинні або    твердопаливні  

ракетні двигуни;  

комплекси наведення та системи 

керування; 

засоби поразки  або  вибухові   

пристрої боєголовок ракет.  
 

Категорія ІІ 
 

• Закінчені ракетні   системи   

(включаючи, балістичні  ракети,     

ракети-носії  космічних  

апаратів   та   дослідницькі     

ракети),  а також закінчені 

атмосферні безпілотні літальні,  

апарати (включаючи   крилаті 

ракети, радіокеровані      літаки-

мішені та  радіокеровані   

розвідувальні  літаки),  що  

мають  максимальну дальність                

300 км або більше 

• Двигуни 

• Ракетне паливо та компоненти 

• Обладнання для виробництва 

• Агрегати і компоненти 

• Конструкційні матеріали 

• Системи  навігації 

• Системи керування польотом 

• Радіоелектронне обладнання 

• Системи забезпечення запуску 

• Комп′ютери та перетворювачі 

• Обладнання для випробувань 

• Системи моделювання та 

імітації 

• Технології “СТЕЛС” 

• Системи захисту від факторів 

ядерного вибуху 

• Окремі ступені ракет 

 



 

Конвенції про заборону хімічної і біологічної зброї та 

Австралійська Група 
 

Окремі види хімікатів, збудників захворювань, матеріалів, 

обладнання, програмного забезпечення і технологій, що можуть 

бути використані для створення хімічної чи біологічної зброї 

 

Додаток містить два види Списків 

(близько 300 позицій) 

Списки  хімікатів, обладнання та технологій,  

 що можуть бути використані у  створенні  

хімічної  зброї 

Список 

 
збудників захворювань 

(патогенів)  людини,  тварин  і  

рослин,  їх генетично  змінених  

форм, фрагментів  генетичного  

матеріалу  та обладнання і 

технологій,  які можуть бути 

використані      у         створенні  

бактеріологічної  (біологічної) 

та токсинної зброї 

Список 1 
Токсичні хімікати, які розроблялися, вироблялися, 

накопичувалися чи використовувалися як хімічна зброя (або  

можуть  бути  використані  як  хімічна   зброя), а також 

прекурсори,  що  можуть  бути  використані  на  кінцевій 

одиничній стадії виготовлення токсичного хімікату,  
внесеного до Списку  1. 

Наявні  в  цьому  Списку  токсичні  хімікати  та 

прекурсори  мало використовуються або не 

використовуються  в  цілях,   що не заборонені Конвенцією. 

 

Список 2 
Токсичні  хімікати,  які  не  можуть  бути  використані  як  хімічна  зброя,  але  можуть  бути використані як 

компоненти хімічної зброї,  а також  прекурсори,  що  можуть  бути  використані на кінцевій стадії виготовлення 

хімікату, який внесено до Списку 2 або до Списку  1.  
Токсичні  хімікати  та  прекурсори,  включені  до  Списку  2,  не  виробляються  у  великих комерційних 

кількостях для цілей, що не заборонені Конвенцією. 

 

Список 3 
Токсичні  хімікати  та  прекурсори,  які використовуються промисловістю у  великих  комерційних  

кількостях для  цілей, що не заборонені Конвенцією. 

Деякі  з  токсичних  хімікатів,  включених  до  цього  Списку,  вироблялися,  накопичувалися  чи  

використовувалися як хімічна зброя (або можуть бути використані як хімічна  зброя),  а  прекурсори,  включені  

до  цього  Списку,  мають  важливе значення для виробництва одного або  декількох  хімікатів,  включених  до  

Списку   1,   чи   токсичних   хімікатів,  включених  до  Списку 2. 

 

Рис. І.5. Структура Списків товарів відповідно до КХЗ, КБТЗ та АГ  



 

 

Верховна Рада 

України 
 

Визначає законодавчі 

основи державної 

політики в галузі 

державного 

експортного контролю  

Президент 

України 

 

Здійснює загальне 

керівництво 

державною політикою 

в галузі державного 

експортного контролю 

Кабінет Міністрів 

України  
 

Забезпечує здійснення 

державної політики в 

галузі державного 

експортного контролю  

Комітет ВР України 

з питань національної 

безпеки та оборони  

 

Готує  або розглядає 

проекти законодавчих 

актів в галузі 

державного 

експортного контролю 

для їх подання до ВР 

України  

Комітет ВР України 

з питань 

законодавчого 

забезпечення 

правоохоронної 

діяльності 

 

Готує  або розглядає 

проекти законодавчих 

актів з правоохоронної 

діяльності в галузі 

державного 

експортного контролю 

для їх подання до ВР 

України  

Інші профільні 

комітети ВР України 

Рада національної 

безпеки та оборони 

України  

 

Координує діяльність 

та здійснює контроль 

за діями органів 

виконавчої влади в 

галузі державного 

експортного контролю  

Міжвідомча комісія з 

політики ВТС та 

експортного 

контролю при РНБО 

України  

 
Готує рекомендації стосовно:  

концептуальних засад, 

приоритетних напрямів і 

рішень з питань політики 
ВТС та ЕК; встановлення, 

обмеження, припинення, 

зупинення та відновлення 
ВТС з іноземними 

державами; надання 

повноважень СЗЕД на право 
здійснення експорту/імпорту 

ТВП; розглядає питання 

щодо надання дозвільних 
документів у галузі 

державного ЕК; здійснює 

моніторинг додержання 
міжнародних зобов’язань з 

питань ВТС та ЕК.   

Державна служба 

експортного 

контролю України 

 
Забезпечує (разом з іншими 

органами виконавчої влади) 
реалізацію державної 

політики в галузі ЕК; сприяє 

здійсненню діяльності з 
міжн. передач товарів 

відповідно до національних 

інтересів, або обмежує таку 
діяльність, коли це 

суперечить національним 

інтересам чи міжнародним 

зобов’язанням 

Міністерства та інші 

центральні органи 

виконавчої влади 

 
Забезпечують відповідно до 

законодавства (разом з 
Держекспортконтролем) 

реалізацію державної 

політики в галузі ЕК  з 
конкретних, віднесених до їх 

компетенції, напрямів.  

До таких органів належать: 
МЗС, Мінекономіки; 

Міноборони; 

Мінпромполітики;   
Держмитслужба; 

Держатомрегулювання; 

НКАУ та інші органи  

 

Правоохоронні та розвідувальні органи 
Забезпечують відповідно до законодавства виконання заходів в галузі ЕК  з 

конкретних, віднесених до їх компетенції, напрямів діяльності  

 

Суб’єкти підприємницької діяльності 
(в тому числі підрозділи внутрішньофірмового ЕК цих суб’єктів) 

Здійснюють відповідно до законодавства міжнародні передачі  товарів 

Юридичні особи, уповноважені відповідно до законодавства 

здійснювати експертизу щодо ідентифікації товарів 

Рис. 1.6.   Структура  системи  експортного  контролю  України 



  

Конституція  України 

Укази Президента 

України 

 

Акти Кабінету 

Міністрів 

України  
 

Закон України „Про 
державний контроль за 

міжнародними передачами 

товарів військового 
призначення та подвійного 

використання” 

Закон України „Про 
зовнішньоекономічну 

діяльність” 

Закон України „Про Раду 
національної безпеки та 

оборони України” 

Закон України „Про основи 
національної безпеки 

України” 

Закон України „Про Кабінет 
Міністрів України” 

Закон України „Про 

міжнародні договори” 
Закон України „Про 

державну таємницю” 

Закон України „Про 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності” 

Кримінальний кодекс 

України (порушення 

встановленого порядку 

здійснення міжнародних 
передач товарів) 

Кодекс України про 

адміністративні 

правопорушення (щодо 

встановлення 

відповідальності за 
порушення законодавства в 

галузі державного 

експортного контролю)  

Митний кодекс України 

 

 

Указ Президента України 

від 20.03.2002р. №276 „Про 

розмежування повноважень 
центральних органів 

виконавчої влади у сфері 

ВТС з іноземними 
державами”  

 

Указ Президента України 

від 21.04.99р. №422 „Про 

заходи щодо вдосконалення 

ВТС з іноземними 
державами”  

  

Указ Президента України 

від 15.06.99р. №422 „Про 

порядок встановлення 

(скасування) обмежень на 
експорт  товарів відповідно 

до міжнародних зобов’язань 

України” 

 

Указ Президента України 

від 22.10.2002р. №937 „Про 
посилення контролю за 

виконанням актів 

Президента України щодо 
реалізації державної 

політики у сфері ВТС” 

Постанова КМУ від 15.07.1997р. 
№767  (порядок проведення 

експертизи в галузі державного 

експортного контролю) 
Постанова КМУ від 04.07.1998р. 

№125 (порядок державного 

контролю за проведенням 
переговорів, пов’язаних з 

укладенням зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів)) 
Постанова КМУ від 20.11.2003р. 

№1807 (порядок здійснення 

державного контролю за 
міжнародними передачами товарів 

військового призначення) 

Постанова КМУ від 28.01.2004р. 
№86 (порядок здійснення 

державного контролю за 

міжнародними передачами товарів 
подвійного використання) 

Постанова КМУ від 27.05.1999р. 

№920 (порядок надання гарантій та 
здійснення державного контролю за 

виконанням зобов’язань щодо 

використання у заявлених цілях 
товарів, які підлягають державному 

експортному контролю) 

Постанова КМУ від 17.07.2003р. 
№1080 (порядок державної 

атестації системи 

внутрішньофірмового експортного 
контролю, створеної суб’єктом 

здійснення міжнародних передач 

товарів) 
Постанова КМУ від 08.06.1998р. 

№838 (про порядок надання 

повноважень на експорт/імпорт 
товарів військового призначення) 

Постанова КМУ від 12.07.1999р. 
№1228 (надання повноважень на 

експорт/імпорт ТВП суб’єктам 

ЗЕД)  

Інші нормативно-правові акти, що зареєстровані Мінюстом України: 
 
Наказ Держекспортконтролю №4 від 09.01.2004 (щодо  оформлення матеріалів про адміністративні  
правопорушення) реєстр. № 89/8688 від 21.01.2004 

Наказ Держекспортконтролю № 5 від 09.01.2004  (порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних  

документів, документів про гарантії та інших документів) реєстр. № 90/8689 від 21.01.2004 
Наказ Держекспортконтролю № 38 від 10.02.2004   (правила розгляду справ про порушення юридичними особами 

вимог законодавства в галузі державного експортного контролю” (реєстр. № 211/8810 від 19.02.2004) 

Наказ Держекспортконтролю № 355 від 29.11.2004  ( порядок оформлення і використання дозвільних документів в 
галузі державного експортного контролю) реєстр. № 1576/10175 від 13.12.2004 

Наказ Держекспортконтролю № 375 від 21.12.2004  ( форми висновків про проведення переговорів, форм звітів про 

використання дозвільних документів та строки звітності)  реєстр. № 13/10293 від 06.01.2005 
Наказ Держекспортконтролю № 193 від 08.07.2005  ( порядок заповнення заяви про отримання повноважень на 

право здійснення експорту, імпорту товарів військового  призначення) реєстр. № 1174/11454 від 10.10.2005 

Наказ Держекспортконтролю № 82 від 15.03.2006   (порядок  надання юридичним особам повноважень на 
проведення експертизи щодо ідентифікації товарів) реєстр. № 345/12219 від 29.03.2006 

Наказ Держекспортконтролю № 31 від 27.04.2009 (порядок реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів 

підприємницької діяльності України) реєстр. № 637/16653 від 15.07.09 
  

Рис. 1.7.   Структура   правової бази державного експортного  контролю   
 

Закони України 
 



 

 

Рис. 1.8.  Основні процедури державного експортного контролю 

відносно експорту товарів військового призначення 
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призначення 
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Створення суб’єктом системи 

внутрішньофірмового експортного 
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пов’язаних із укладанням 
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(контрактів) 
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Розгляд та вирішення питань про 

надання дозвільних документів 

6  
Встановлення умов контролю 

доставки товарів, їх використання у 

заявлених цілях та звітності 
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Контроль доставки товарів до 

кінцевого споживача шляхом 

отримання сертифікату 

підтвердження доставки або шляхом 

„фізичного” контролю доставки 

товару 

1 

Реєстрація суб’єктів здійснення 

міжнародних передач товарів  

7  
Митний контроль 

9  
Здійснення перевірок використання 

експортованих товарів у заявлених 

цілях 

 

10 

Звітність суб’єктів щодо 

використання дозвільних документів, 

доставку товарів та їх використання у 

заявлених цілях 

 

11  
Заходи правозастосування до 

суб’єктів та осіб, що порушили 

законодавство у галузі експортного 

контролю 

12 
Подання до національних установ та 

міжнародних організацій передбаченої 

законодавством та міжнародними 

зобов’язаннями звітності 



 

3  
Отримання суб’єктом повноважень на 

експорт/імпорт товарів використання 

законодавством не передбачено крім 

випадків, коли таки товари містять 

відомості, що становлять державну 

таємницю 

2 

Створення суб’єктом 

внутрішньофірмової системи 

експортного контролю  та її державна 

атестація (у разі намірів отримувати 

генеральні чи відкриті дозвільні 

документи ця норма є обов’язковою) 

4  

Контроль проведення переговорів, 

пов’язаних із укладанням 

зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів), якій використовується 

лише у випадках, коли відносно 

конкретних держав встановлено 

часткове ембарго на експорт 

призначених для експорту товарів 

5  

Розгляд та вирішення питань про 

надання дозвільних документів 

6  

Встановлення умов контролю 

доставки товарів, їх використання у 

заявлених цілях та звітності 

8  

Контроль доставки товарів до 

кінцевого споживача шляхом 

отримання сертифікату 

підтвердження доставки або шляхом 

„фізичного” контролю доставки 

товару, якій використовується лише у 

визначених законодавством випадках 

1 

Реєстрація суб’єктів здійснення 

міжнародних передач товарів  

7  

Митний контроль 

9  

Здійснення перевірок використання 

експортованих товарів у заявлених 

цілях 

 

10 

Звітність суб’єктів щодо 

використання дозвільних документів, 

доставку товарів та їх використання у 

заявлених цілях 

 

11  

Заходи правозастосування до 

суб’єктів та осіб, що порушили 

законодавство у галузі експортного 

контролю 

12 

Подання до національних установ та 

міжнародних організацій передбаченої 

законодавством та міжнародними 

зобов’язаннями звітності 

Рис. 1.9.  Основні процедури державного експортного контролю відносно 

експорту товарів подвійного використання 



 

Процедура  самоадаптації  центру 

Рішення  центру 

Суб’єкт 

Державний  центр  експортного контролю 

Рис. 1.10.  Модель з самоадаптацією державного центру 

експортного  контролю 

Державні структури чи інші державні 

органи 

Адаптація центру за інформацією державних 

структур чи інших державних органів 

Рішення  центру 

 

Суб’єкт  

Державний центр 

експортного контролю 

Рис. 1.11.   Модель з адаптацією (навчанням) за інформацією інших 

державних органів 
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Рис.  1.12.    Модель експортного контролю з координацією на  

двосторонньому міждержавному рівні  

Рекомендація 

 

Процедура самоадаптації  

ЦЕК-1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Національний центр 

експортного контролю Міжнародні організації 
 

 

(розробляють та приймають спільні 

рішення щодо обмежень які повинні 

враховувати держави-учасники під час 

взаємодій з визначеними державами, в 

тому числі відносно конкретних товарів, 

критеріїв їх експорту або заборон) 

Процедура адаптації ЦЕК  

з врахуванням рекомендації 

 І -й  міжнародної організації 

 

Міжнародна організація 

І 

Процедура адаптації ЦЕК  

з врахуванням рекомендації 

N – й  міжнародної організації 

 

Суб’єкт 

 
Рис.  1.13.    Модель експортного контролю з координацією дій на  

рівні міжнародних організацій   

Процедура самоадаптації 

національного ЦЕК 

(процедура  передбачає врахування 

усіх необхідних для прийняття 

рішення національних чинників) 

 

Суб’єкт 

.  .   .   .   .   .   . 
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експортного контролю 
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економічні 

втрати 

Помилка , що тягне за 

собою загрози 

національної чи 

міжнародної безпеки 

І   -   Дотримання правил та 

критеріїв експортного контролю 

ІІ   - Порушення правил чи 

критеріїв експортного контролю   

Рис. 1.14.   Ризик національного центру експортного контролю, 

пов’язаний з класифікацією операції міжнародних передач 

товарів, які здійснюються суб’єктом  
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Рис. 1.16.  Модель з адаптацією суб’єкта за інформацією державних органів 

непотрібні потрібні 

Національний державний центр експортного контролю  

та інші державні органи 

(законодавство, правила, процедури, списки товарів, 

обмеження тощо) 
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Рис. 1.15.  Модель з самоадаптацією суб’єкта 

непотрібні потрібні 
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Рис.  1.17.    Модель застосування штрафних санкцій 



 
 

 
Рис.  1.18.    Модель застосування додаткових санкцій 
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Глава 3. Ембарго 

3.1.  Визначення та основні риси ембарго 

Термін „ембарго (повне або часткове)” означає заборону чи обмеження експорту 

товарів до держав, визначених міжнародними організаціями, членом яких є Україна, або до 

держав, щодо яких проводиться відповідна національна політика. 

У загальному розумінні, ембарго – це певні обмеження чи заборона на вивезення з 

держави певних видів товарів (у тому числі фінансів чи надання фінансових послуг) з метою 

досягнення певних цілей шляхом здійснення економічного тиску на державу-імпортера. 

Метою запровадження ембарго може бути:  

здійснення заходів протидії конкретним державам дії яких створюють загрозу 

міжнародної безпеці (перш за все заходів впровадження обмежень у зв’язку із введенням 

міжнародно-правових санкцій відносно конкретної держави) або загрозу національної 

безпеці власної держави. Саме здійснення зазначених заходів є предметом регулювання 

системи експортного контролю. 

здійснення заходів захисту певних монопольних інтересів власної держави або 

сприяння розвиткові тієї чи іншої галузі вітчизняного виробництва за рахунок обмеження 

імпорту товарів іноземних виробників. Здійснення зазначених заходів є предметом 

відповідного тарифного або нетарифного економічного регулювання і не відноситься до 

сфери регулювання у галузі державного експортного контролю. 

Статут ООН розглядає “ембарго” як колективну репресивну дію, (санкцію) щодо 

держави, чиї дії або наміри можуть тлумачитись як такі, що загрожують міжнародній 

безпеці. Встановлення „ембарго” відповідно до положень Глави VII Статуту ООН віднесено 

до повноважень Ради безпеки ООН. Рішення РБ ООН щодо встановлення ембарго (санкцій) 

відносно окремих держав є обов’язковими для виконання іншими державами-членами ООН. 

Впровадження ембарго у системі державного експортного контролю може 

виявлятися у двох формах: 

введення режиму абсолютної заборони на експорт певних товарів до конкретних 

держав (у тому числі надання відповідних послуг); 

запровадження обмежень щодо експорту певних товарів до конкретних держав за 

допомогою впровадження відповідних дозвільних процедур. 

Необхідною вимогою для встановлення режиму ембарго на національному рівні 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 згідно з 

Указом Президента України від 15 липня 1999 р. № 861 „Про Порядок встановлення 

(скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України” 

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. 

Див. Зазначений Указ у Томі 3 цього Довідника. 
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3.2. Ембарго, що встановлене Радою Безпеки ООН щодо визначених держав 

Станом на 2009 рік відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН відносно 

одинадцяти держав встановлено різного роду санкції, включаючи повні або часткові 

обмеження на постачання товарів військового призначення або товарів подвійного 

використання у військових цілях, у тому числі таких, що можуть бути використані для 

створення зброї масового знищення та засобів її доставки.   До числа держав, щодо яких 

введені зазначені санкції,  входять: 

Афганістан – у зв’язку з поширенням міжнародного тероризму та діяльністю 

організації „Аль-Каїда”  та руху „Талібан”  на території Афганістану резолюцією РБ ООН 

№1267 від 15.10.99 року встановлені санкції стосовно постачання товарів до цією держави. У 

подальшому режим санкцій неодноразово був посилений резолюціями РБ ООН № 1333 від 

19.12.2000, № 1390 від 16.01.2002,  № 1526 від 30.01.2004 ,  № 1617 від 29.07.2005. 

Див. Зазначені резолюції у Томі 3 цього Довідника. 

Режим санкцій, включаючи ембарго на постачання озброєнь, спрямовуються на 

організацію „Аль-Каїда", рух „Талібан" та інші пов'язані з ними терористичні угруповання 

незалежно від території їх перебування. У резолюціях зазначається, що всі держави мають вжити 

заходів проти Усами бен Ладена, членів організації „Аль-Каїда", руху „Талібан" та інших 

пов'язаних з ними терористичних угруповань з метою недопущення прямих або опосередкованих 

поставок, продажу або передачі цим особам, групам, підприємствам і організаціям з своєї 

території або своїми громадянами зовні їх території або з використанням судів або літальних 

апаратів під їх прапором зброї  і пов'язаних з нею  матеріальних засобів всіх видів, включаючи 

зброю і боєприпаси, військові транспортні засоби і техніку, напіввійськове спорядження і 

запчастини для всього вищезазначеного, технічних і консультаційних послуг, допомоги або 

організації навчання, пов'язаної з військовою діяльністю. 

Питання дотримання країнами ембарго на постачання зброї до Афганістану відслідковує 

санкційний комітет РБ ООН, створений згідно з резолюцією № 1267 (1999) щодо санкцій проти 

Аль-Каїди, Талібану та пов’язаних з ними осіб і організацій (Комітет 1267 РБ ООН). У рамках 

комітету діє Група з аналітичної підтримки і спостереження  за санкціями. 

Слід підкреслити, що жодних обмежень щодо військового та військово-технічного 

співробітництва з законним урядом Афганістану (уряд Х. Карзая) не встановлено. 

На виконання зазначених резолюцій РБ ООН та відповідно до визначеного Указом 

Президента України від 15.07.1999 р. № 861 порядку Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанови від 11.04.2001 № 351, від 01.06.2002 № 749, від 15.01.2002 №1388, та від 25.05.2006 

№726. 

Див. Зазначені Постанови  у Томі 3 цього Довідника. 

Демократична Республіка Конго – у зв’язку із протиправними діями збройних 

угрупувань та загонів ополченців у деяких районах цією держави, які не є сторонами 

Глобальної і всеохоплюючої угоди про перехідний період в цією державі РБ ООН резолюцією 

№ 1493 від 28.06. 2003 р. на певний період запровадила обмеження на постачання озброєнь та 

інших товарів і послуг військового призначення всім іноземним та конголезьким збройним 

угрупованням, а також загонам ополчення, які не є сторонами зазначеної вище угоди.  У 

подальшому режим санкцій неодноразово був продовжений та вдосконалений резолюціями 

РБ ООН № 1533 від , № 1552 від 27.07.2004 р., № 1616 від 29.07.2005, № 1698 від 31.07.2006, № 

1807 від 31.03.2008, № 1857 від 22.12.2008 та іншими резолюціями. 

Див. Зазначені резолюції у Томі 3 цього Довідника. 

Запроваджені обмеження не стосуються постачань озброєнь та інших товарів і послуг 

військового призначення для потреб Місії ООН в ДРК, Тимчасових надзвичайних 

багатонаціональних сил, розгорнутих в Буніа (ДРК), конголезької національної армії та сил 
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поліції, а також тих, що здійснюються для використання в гуманітарних та захисних цілях 

відповідно до повідомлення, заздалегідь представленого Генсеку ООН через його Спеціального 

представника. 

Слід підкреслити, що не встановлено жодних обмежень щодо ВТС з міжнародне 

визнаним урядом ДРК в Кіншасі. 

На виконання зазначених резолюцій РБ ООН та відповідно до визначеного Указом 

Президента України від 15.07.1999 р. № 861 порядку Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанови від 10.12.2003 № 1899, від 12.07.2006 №963 та від 3. 09.2008 р. №785.   

Див. Зазначені Постанови  у Томі 3 цього Довідника. 

Ірак – відповідно до резолюції № 661 від  06.08.1990 санкції щодо Іраку спочатку 

були введені у зв’язку з узурпацією Іраком повноважень законного уряду Кувейту та 

стосувалися постачання до цією держави усіх товарів та послуг, включаючи військового або 

подвійного призначення, крім тих, що спрямовані на суто медичні цілі або пов'язані з продуктами 

харчування, які поставляються в рамках гуманітарної допомоги населенню Іраку. Крім того у 

зв’язку з діяльністю Іраку пов’язаної із створенням зброї масового знищення резолюціями РБ 

ООН № 687 від 03.04.1991 та № 707 від 15.08.1991 та низкою інших резолюцій були 

запропоновані заходи щодо роззброєння Іраку у цією сфері та введені санкції щодо постачань 

товарів, що можуть сприяти створенню такої зброї.  

У зв’язку з врегулюванням значної частини питань, що були підставою для введення 

санкцій, резолюцією РБ ООН № 1483 від 22.05.2004 всі обмеження на постачання товарів до Іраку 

були зняті за виключенням тих, що стосувалися поставок продукції та послуг військового 

призначення. Водночас обмеження, що залишилися, не стосувались поставок продукції 

військового призначення для потреб тимчасової адміністрації Іраку у зв'язку з необхідністю 

виконання нею відповідних резолюцій РБ ООН.. 

Див. Зазначені резолюції у Томі 3 цього Довідника. 

Таким чином на цей час не існує обмежень щодо співробітництва (у тому числі військово-

технічного)  з Урядом Іраку. 

Іран – у зв’язку з діяльністю пов’язаної із збагаченням, переробкою, або важкою 

водою, або розробці систем доставки ядерної зброї (ядерна та балістична програми Ірану), а 

також з метою недопущення дестабілізуючого накопичення звичайних озброєнь. 

У резолюції РБ ООН від 31.07.2007 № 1696  визначено занепокоєння щодо ядерної 

програми Ірану, а усім державам запропоновано проявляти пильність та упереджувати 

передачу любих засобів, матеріалів, предметів і технологій, які б могли сприяти 

діяльності Ірану, пов’язаної зі збагаченням та переробкою ядерних матеріалів, а також 

діяльності щодо розвитку програмам по балістичним ракетам . Наступними резолюціями 

від 23.12.2006 № 1737,   від 24.03.2007 № 1747, від 3.03.2008 № 1803 та від 27.09.2008 № 

1835 режим санкцій щодо Ірану посилено.  

Крім того резолюцією від 24.03.2007 № 1747 Рада Безпеки ООН закликала всі 

держави проявляти пильність й обачність відносно продажі або передачі Ірану будь-яких 

бойових танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем великого калібру, 

бойових літаків, бойових вертольотів, військових кораблів, ракет або ракетних систем, як 

вони визначаються Регістром звичайних озброєнь ООН і при наданні Ірану будь-який 

технічної допомоги або професійної підготовки, а також відносно придбання озброєнь та 

військової техніки з цією держави. У додатках до резолюції уточнюються організації та 

особи,  які беруть участь у ядерній програмі та програмі зі створення балістичних ракет. 

Див. Зазначені резолюції у Томі 3 цього Довідника. 
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На виконання зазначених резолюцій РБ ООН та відповідно до визначеного Указом 

Президента України від 15.07.1999 р. № 861 порядку Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанови від 5.09.2007 р. №1092 (з наступними змінами та доповненнями) та від 3.09.2008 р. 

№784. 

Див. Зазначені Постанови  у Томі 3 цього Довідника. 

Кот-Д’Івуар – у зв’язку з протиправною діяльністю збройних угрупувань на 

території держави.  

Резолюція РБ ООН № 1572 від 15.11.2004 закликає всі держави вживати заходів з метою 

запобігання прямим або непрямим поставкам, продажу або передачі Кот-Д’Івуару з їх території  

або їх громадянами або використанню судів або літальних апаратів для поставок збої та любих 

відповідних матеріальних засобів, зокрема воєнних літальних апаратів та техніки, незалежно від 

того, постачаються вони з їх території, та також наданню любої допомоги, консультацій або 

підготовки, пов’язаних з військовою діяльністю  (за винятком постачання силам ООН ). 

У подальшому режим санкцій був продовжений та вдосконалений резолюціями РБ 

ООН від 2.02.2005р. №1584, від 15.12.2005р. №1643, від 15.12.2006р. №1727, від 29.10.2007р. 

№1782 та від 29.10.2008р. №1842 . 

Див. Зазначені резолюції у Томі 3 цього Довідника. 

На виконання зазначених резолюцій РБ ООН та відповідно до визначеного Указом 

Президента України від 15.07.1999 р. № 861 порядку Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанови від  13.07.2005 № 585 (з наступними змінами та доповненнями) та від  24.06.2006 

№856. 

Див. Зазначені Постанови  у Томі 3 цього Довідника. 

Корейська народно-демократична республіка (КНДР) - у зв’язку з ядерної та 

балістичної програмами Ірану, а також з метою недопущення дестабілізуючого накопичення 

звичайних озброєнь.  

Рада безпеки ООН 14.10.2006р. ухвалила резолюцію № 1718 щодо запровадження 

санкцій стосовно Корейської Народно-Демократичної Республіки, у зв'язку з проведенням 

нею ядерних випробувань. У подальшому резолюціями від 12.06.2009р. №1874 та від 

12.06.2009р. №1874 був посилений в частині санкцій щодо поставки озброєнь та військової 

техніки, а також товарів, які могли б сприяти здійсненню програм КНДР, пов'язаних з 

ядерною зброєю, балістичними ракетами або іншими видами зброї масового знищення. 

Див. Зазначені резолюції у Томі 3 цього Довідника. 

На виконання зазначених резолюцій РБ ООН та відповідно до визначеного Указом 

Президента України від 15.07.1999 р. № 861 порядку Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанови від 16.05.2007 № 746.   

Див. Зазначену Постанову  у Томі 3 цього Довідника. 

Ліберія – у зв’язку з збройними конфліктами на території держави РБ ООН 

резолюцією від19.11.1992р. №788 запроваджено санкції відносно поставок до Ліберії будь-

яких видів озброєнь, військової техніки та військового спорядження. У подальшому 

резолюціями від 7.03.2001р. №1343, від 22.12.2003р. №1521, від13.06.2006р., від 20.12.2006р. 

№1731, від 19.12.2007р. №1792 та від 19.12.2008р. №1854 режим санкції був вдосконалений 

та частково змінений. 

Див. Зазначені резолюції у Томі 3 цього Довідника. 

На виконання зазначених резолюцій РБ ООН та відповідно до визначеного Указом 

Президента України від 15.07.1999 р. № 861 порядку Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанови від 06.09.2000 № 1395, від 21.06.2001 № 682 та від 02.06.2004 № 718.  

Див. Зазначені Постанови  у Томі 3 цього Довідника. 
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Ліван -  у зв’язку з збройним конфліктом між Ліваном та Ізраїлем РБ ООН 

резолюцією від  31.10.2005 № 1636 та від 11.08.2006р. №1701 закликав всі держави  утриматись 

від постачання до Лівану озброєння і пов'язаних з ним матеріальних засобів, включаючи 

зброю, боєприпаси та військову техніку, спорядження і запасні частини до них, а також 

надання відповідних послуг (крім випадків, коли це санкціоновано Урядом Лівану.  

Див. Зазначені резолюції у Томі 3 цього Довідника. 

Сомалі - у зв’язку з широкомасштабним збройним конфліктом на території держави 

та загрозою міру і стабільності у регіоні РБ ООН резолюцією від 23.01.1992  № 733 

запроваджене безстрокове  всеохоплююче ембарго на поставки до Сомалі зброї всіх типів та 

військової техніки, а також надання відповідних послуг та допомоги. У подальшому режим 

ембарго був вдосконалений та посилений резолюціями РБ ООН від 24.04.1992 № 751, від 

19.06.2001 № 1356, від 22.07.2002 № 1425, від 20.11.2008 № 1844, від 19.12.2008 № 1853. 

Див. Зазначені резолюції у Томі 3 цього Довідника. 

На виконання зазначених резолюцій РБ ООН та відповідно до визначеного Указом 

Президента України від 15.07.1999 р. № 861 порядку Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанови від 25.12.2002 № 1955 (із наступними змінами та доповненнями).  

Див. Зазначену Постанову  у Томі 3 цього Довідника. 

Судан - у зв’язку з чисельними порушеннями прав людини та міжнародного 

гуманітарного права на території деяких штатів держави РБ ООН резолюцією від 30.07.2004р. 

№ 1556 та від 29.03.2005р. №1591 запроваджено ембарго на постачання озброєнь та пов'язаних з 

ним матеріальних засобів всіх видів, включаючи зброю і боєприпаси, військові транспортні засоби 

і техніку, напіввійськове спорядження та запасні частини для всього, що згадане вище, а також 

відповідних послуг та технічної допомоги всім неурядовим утворенням і окремим особам, 

включаючи „Джанджавід", які діють в штатах Північний, Південний та Західний Дарфур в Судані. 

Зазначені обмеження, не поширюються на поставки та надання послуг для потреб 

офіційних операцій зі спостереження, контролю та підтримки миру для особистого використання 

персоналом ООН.  

Див. Зазначені резолюції у Томі 3 цього Довідника. 

Обмежень щодо військово-технічного співробітництва з визнаним міжнародною 

спільнотою урядом Судану в Хартумі не встановлено. 

На виконання зазначених резолюцій РБ ООН та відповідно до визначеного Указом 

Президента України від 15.07.1999 р. № 861 порядку Кабінетом Міністрів України прийнято 

постанови  від 18.01.2006р. №29 та від 25.05.2006р. №726. 

Див. Зазначені Постанови  у Томі 3 цього Довідника. 

Сьєра-Леоне - у зв’язку з збройними конфліктами на території держави резолюцією 

РБ ООН від 8.10.1997р. №1132 встановлене ембарго на продаж та поставку озброєння і 

пов’язаних з ними матеріальних засобів усіх типів, включаючи озброєння та боєприпаси, воєнно-

транспортні засоби і техніку, напіввійськове спорядження та запасні частини для усього 

вищезгаданого. У подальшому режим санкції було посилено та вдосконалено резолюціями РБ 

ООН від 05.07.1998р. №1171 та від 19.05.2000р. №1299. 

Див. Зазначені резолюції у Томі 3 цього Довідника. 

Обмежень щодо військово-технічного співробітництва з міжнародно-визнаним урядом 

Сьєрра-Леоне у Фрітауні не встановлено. 

На виконання зазначених резолюцій РБ ООН та відповідно до визначеного Указом 

Президента України від 15.07.1999 р. № 861 порядку Кабінетом Міністрів України прийнято 
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постанови  від 14.11.1997 № 1261, від 04.06.1998 № 796, від 29.06.1999 № 1166, від 06.09.2000 № 

 1394, від 13.03.2002 № 289 № 289 та від 15.10..2003 № 1606).  

Див. Зазначені Постанови  у Томі 3 цього Довідника. 

3.3. Застереження  та заклики Ради Безпеки ООН щодо визначених держав 

Азербайджан 

У резолюції від 29.07.1993№ 853  РБ ООН визначило застереження політичного 

характеру  РБ ООН „наполегливо закликає держави утримуватись від поставки будь-якої зброї та 

військового майна, які могли б  призвести до ескалації конфлікту або подальшої окупації 

території” Азербайджану. 

Бурунді 

У травні 2004 року РБ ООН запровадила обмеження на постачання озброєнь на територію 

Бурунді за виключенням тих, що здійснюються для потреб національної армії та поліцейських сил 

цієї країни. 

В резолюції № 1545 від 21.05.2004 (п.18) РБ ООН висловила „глибоку  стурбованість у 

зв’язку із незаконними поставками зброї озброєним групам та рухам, в тому  числі і тим, які не 

являються учасниками мирного процесу в рамках Арушскої угоди" та закликала всі держави 

„припинити  такі поставки без заподіяння збитку для національної армії та поліцейських сил 

Бурунді, об’єднання яких  продовжується". 

Вірменія 

У резолюції РБ ООН № 853 від 29.07.1993  визначаються застереження політичного 

характеру  РБ ООН „наполегливо закликає держави утримуватись від поставки будь-якої зброї 

та військового майна, які могли б  призвести до ескалації конфлікту або подальшої окупації 

території” Азербайджану. 

Грузія 

У резолюція № 876 від 19.10.1993 (п. 8) Ради Безпеки ООН закликає держави запобігати 

постачанню будь-якого озброєння та військового спорядження абхазькій стороні. 

Індія та Пакистан 

Резолюція № 1172 від 06.06.1998 (п. 8) Ради Безпеки ООН закликає держави запобігати 

експорту до Індії або Пакистану обладнання, матеріалів та технологій, що можуть у будь-який 

спосіб сприяти програмам цих країн, пов'язаним зі створенням ядерної зброї або балістичних 

ракет, здатних доставляти таку зброю. 

3.4.   Заходи  щодо підтримання мораторію ECOWAS щодо СЗЛО 

Резолюції РБ ООН № 1306 від 05.07.2000 та № 1343 від 07.03.2001 містять заклик 

дотримуватись мораторію  ЕКОВАС  на експорт легких озброєнь та стрілецької зброї до регіону 

Західної Африки. 

Безстроковий мораторій на експорт, імпорт та виробництво легких озброєнь та 

стрілецької зброї був встановлений на саміті держав регіону Західної Африки 31.10.1998. 

З метою імплементації зазначеного мораторію главами держав-членів  ЕКОВАС  10.12.1999 був 

підписаний відповідний Кодекс поведінки. 

Мораторій  ЕКОВАС  поширюється на експорт, імпорт та виробництво пістолетів, 

дробовиків, гвинтівок, напівавтоматичної та автоматичної зброї, протитанкових мінометів, 

гаубиць, протипіхотних мін та боєприпасів до зазначених категорій озброєнь. 

Водночас Мораторій передбачає, що постачання зазначених озброєнь до регіону 

Західної Африки може здійснюватись, як виняток, для потреб міжнародних миротворчих 
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операцій, законних урядів країн регіону для досягнення цілей національної оборони, для 

мисливських та спортивних потреб. 

У таких випадках постачальник повинен мати належним чином оформлений сертифікат 

кінцевого споживача та інші необхідні документи, а також отримати в Секретаріаті  ЕКОВАС  (м. 

Абіджан, Нігерія) письмове підтвердження відсутності заперечень щодо здійснення постачання 

озброєнь. 

Бенін, Гамбія, Гана, Гвінея  (Республіка), Гвінея-Бісау, КАБО-ВЕРДЕ, Кот-

Д’Івуар, Ліберія, Малі, НІГЕР, НІГЕРІЯ, СЕНЕГАЛ, СЬЕРРА-ЛЕОН, ТОГО 

3.5.    Ембарго щодо товарів 
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Глава 4. Реєстрація в Держекспортконтролі суб’єктів господарювання, що мають 

намір здійснювати міжнародні передачі товарів 

4.1. Мета здійснення реєстрації.  

Реєстрація суб’єктів господарювання України в Держекспортконтролі, що 

здійснюється за підсумками проведення попередньої експертизи у галузі державного 

експортного контролю, є досить важливим кроком у зовнішньоекономічній діяльності таких 

суб’єктів, яка пов’язана із здійсненням  міжнародних передач товарів. Слід врахувати, що саме 

на етапі попередньої експертизи здійснюється класифікація товарів щодо їх віднесення до 

списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, та їх 

ідентифікація відповідно до конкретних позицій цих списків. 

Метою проведення попередньої експертизи товарів є: 

відокремлення від об'єктів, наданих суб'єктами для експертизи,  таких, які належать до 

товарів, що підлягають контролю, внесених до відповідних списків; 

оцінки можливостей проведення реєстрації суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 

у Держекспортконтролі як суб'єктів здійснення  міжнародних  передач  товарів; 

оцінки стану додержання суб'єктами господарювання законодавства з питань 

експортного контролю та  наявності  у цих суб'єктів відповідних організаційних документів, які 

регламентують таку роботу; 

оцінки  можливості  здійснення  міжнародних  передач товарів, визначених  суб'єктами  

господарювання, до конкретних країн.  

Реєстрація суб’єктів господарювання України в Держекспортконтролі як суб’єктів 

здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контрою є 

обов’язковою передумовою для надання таким суб’єктам відповідних дозвільних документів 

на право здійснення міжнародних передач таких товарів або міжнародних імпортних 

сертифікатів. 

4.2. Суб’єкти, що повинні пройти реєстрацію в Держекспортконтролі 

 Відповідно до чинного законодавства, пройти реєстрацію в Держекспортконтролі як 

суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів повинні: 

• суб’єкти господарювання України, які мають намір здійснювати міжнародні 

передачі товарів військового призначення та подвійного використання; 

• суб’єкти господарювання України, у тому числі юридичні чи фізичні особи 

України, що мають намір провадити посередницьку (брокерську) діяльність, як вона визначена 

у статті 1 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання”, пов’язану з міжнародними передачами 

товарів військового призначення. 

З цією метою зазначені вище суб’єкти подають до Держекспортконтролю відомості та 

документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів. 

Крім цього, враховуючи те, що статтею 10 Закону України “Про державний контроль 

за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” 

передбачені випадки, у яких процедури експортного контролю здійснюються стосовно 

експорту або тимчасового вивезення товарів, не внесених до списків, у таких випадках, перш 

ніж звертатися до Держекспортконтролю за отриманням дозвільних документів на право 

експорту або тимчасового вивезення таких товарів суб’єкт господарювання України також 

повинен пройти реєстрацію в Держекспортконтролі. 
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У разі імпорту товарів, не внесених до списків, з наданням міжнародного імпортного 

сертифіката, суб’єкт господарювання теж повинен пройти реєстрацію в Держекспортконтролі, 

оскільки експорт (у даному випадку – реекспорт) або тимчасове вивезення такого товару буде 

здійснюватися тільки на підставі дозвільного документа Держекспортконтролю. 

Примітка: 

Слід особливо підкреслити, що не передбачена реєстрація в 

Держекспортконтролі інших суб’єктів, крім суб’єктів господарювання України. 

 

4.3. Загальні процедури здійснення реєстрації 

Порядок проведення реєстрації суб′єктів господарювання в Держекспортконтролі як 

суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, порядок проведення попередньої 

експертизи, за підсумками якої здійснюється така реєстрація, а також порядок надання 

суб’єктами документів щодо здійснення їх реєстрації викладені у Положенні про порядок 

проведення експертизи в галузі експортного контролю та Інструкції про реєстрацію суб’єктів 

підприємницької діяльності як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, текст яких 

наведений у четвертому томі цього довідника. 

     Тривалість зазначеної вище експертизи, як правило, не перевищує 30 днів  з  дня 

подачі усіх необхідних документів до Держекспортконтролю за винятком випадків, коли для 

прийняття обґрунтованого рішення потрібне додаткове  міжвідомче  узгодження. 

Держекспортконтроль при проведенні попередньої експертизи має право отримати від 

господарювання додаткові відомості або документи, необхідні для прийняття обґрунтованого 

рішення, а також провести вивчення питань, пов'язаних з експертизою, безпосередньо на 

підприємствах. 

Реєстрації в Держекспортконтролі передує робота суб’єктів господарювання, яка 

включає, але не обмежується, такими основними етапами, як: 

• оцінка можливостей підприємства здійснювати самостійну зовнішньоекономічну 

діяльність; 

• вивчення нормативно-правової бази з питань державного експортного контролю; 

• попередня ідентифікація товарів, які можуть бути об’єктами міжнародних передач; 

• визначення країн, до яких (із яких) плануються міжнародні передачі товарів; 

• підготовка відомостей та документів для реєстрації.   

Під поняттям ідентифікації товарів розуміється встановлення відповідності конкретних 

товарів, які є об’єктами міжнародних передач, найменуванню та опису товарів, внесених до 

списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю. 

Попередня ідентифікація товарів, а також здійснення необхідних заходів, пов'язаних з 

отриманням дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів або 

висновків на їх вивезення з України без дозвільних документів, є обов'язком суб'єкта 

господарювання. 

Обґрунтовану попередню ідентифікацію товарів можуть виконати лише суб’єкти 

господарювання, які є розробниками або виробниками цих 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 

в технічних умовах, технічних списках або технологічній документації. 
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Суб'єкт господарювання має право доручити проведення попередньої ідентифікації 

товарів юридичній особі, яка отримала в установленому порядку повноваження на проведення 

недержавної експертизи в галузі експортного контролю. 

Примітка: 

Юридичні особи, які в установленому порядку отримали повноваження на 

проведення недержавної експертизи товарів в галузі експортного контролю, 

можуть здійснювати експертизу стосовно будь-яких товарів, крім товарів 

військового призначення. 

 

 

Практична 

порада: 

Враховуючи те, що проведення попередньої експертизи та реєстрації 

здійснюється до укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), тобто не є 

критичним за часом, суб′єктам підприємницької діяльності рекомендується заяви 

щодо здійснення попередньої експертизи товарів та реєстрації надавати  

заздалегідь, тобто до фактичних строків укладання договорів (контрактів) про 

здійснення відповідних міжнародних передач товарів. 

4.4. Документи, що надаються для реєстрації та їх призначення 

Для здійснення реєстрації суб'єкт господарювання України подає до 

Держекспортконтролю, крім статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи, відомості та документи, необхідні для проведення попередньої експертизи 

товарів.  

Такими документами є: 

технічна довідка на товар, в якій зазначаються повне найменування, стислий  опис,  

призначення та технічні характеристики кожного об'єкта (предмета), що передбачається для 

експорту, імпорту, тимчасового вивезення чи ввезення, з визначенням характеристик, які 

наведені у відповідному Списку товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному 

контролю (у разі коли суб'єкт господарювання має намір здійснювати експорт, імпорт, 

тимчасове вивезення чи ввезення технології чи послуги, до технічної довідки додається 

анотований виклад зазначеної технології або послуги; 

Примітка: 

В технічній довідці обов′язково повинні бути наведені такі характеристики 

товарів, які дозволяють однозначно ідентифікувати ці товари за відповідними 

характеристиками, визначеними у контрольних Списках. 

 

довідка про ступінь секретності товару, наданого на попередню експертизу; 

довідка щодо ідентифікації товарів, якою визначена відповідність конкретних товарів, 

які є предметом міжнародних передач, товарам, внесеним до списків товарів, міжнародні 

передачі яких підлягають державному контролю; 

перелік країн, до яких (або з яких) передбачається здійснити експорт,  імпорт, 

тимчасове вивезення чи ввезення товарів, що підлягають державному експортному контролю; 

довідка про наявність чи відсутність у суб'єкта системи внутрішньофірмового 

експортного контролю, а за наявності такої системи   разом із зазначеною довідкою - копію 

відповідного свідоцтва про її атестацію Держекспортконтролем; 
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довідка про посадових осіб, які організують та забезпечують виконання суб'єктом 

підприємницької діяльності законодавства з питань експортного контролю. 

Крім зазначених документів, суб’єкту підприємницької діяльності рекомендується 

подати висновки недержавної експертизи щодо попередньої ідентифікації товарів, яка 

проводиться за ініціативою цього суб'єкта.  

4.5. Документи, що надаються за підсумками реєстрації 

За підсумками попередньої експертизи Держекспортконтроль видає суб’єктам 

посвідчення про їх реєстрацію в Держекспортконтролі, а також відповідне роз’яснення про 

ідентифікацію товарів та особливості здійснення їх міжнародних передач.  

Зазначене роз’яснення має інформаційний характер, не є підставою для митного 

оформлення та є невід’ємною частиною вищезазначеного посвідчення. Реквізити роз’яснень, 

які надаються суб’єкту Держекспортконтролем протягом строку дії посвідчення необхідно 

вносити до таблиці на звороті цього посвідчення. 
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Глава 5. Повноваження на здійснення експорту чи імпорту товарів військового 

призначення (ТВП) 

5.1.  Мета отримання повноважень 

Викладена в цьому розділі інформація має важливе значення для суб’єктів, що 

мають намір здійснювати експорт та імпорт товарів військового призначення та товарів, які 

містять відомості, що становлять державну таємницю. 

Відповідно до законодавства (стаття 20 Закону України „Про зовнішньоекономічну 

діяльність” та стаття 13 Закону України „Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, наводяться у 

розділі 1 тому 4 цього довідника) для здійснення експорту, імпорту товарів військового 

призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності повинні отримати від Кабінету Міністрів України 

відповідні повноваження. 

Завдяки цим положенням законодавства забезпечується встановлення державної 

монополії на експорт та імпорт товарів військового призначення та товарів, які містять 

відомості, що становлять державну таємницю. 

Призначення уповноважених суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності належить 

до компетенції Кабінету Міністрів України. 

Висновок щодо необхідності отримання суб’єктом відповідних повноважень 

надається за підсумками попередньої експертизи у галузі експортного контролю та 

реєстрації такого суб’єкта у Держекспортконтролі. 

Здійснення експорту, імпорту зазначених вище товарів суб’єктами, які не мають 

повноважень, не допускається, а відповідні дозволи, висновки або міжнародні імпортні 

сертифікати таким суб′єктам не надаються. 

5.2. Групи товарів, умовою експорту/імпорту яких є наявність повноважень  

До таких груп товарів належать: 

товари військового призначення, як вони визначені статтею 1 Закону України „Про 

державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання”; 

товари, які містять відомості, що становлять державну таємницю як вони визначені 

Законом України „Про державну таємницю”. 

Не потребує отримання повноважень від Кабінету Міністрів України здійснення 

міжнародних передач товарів військового призначення, які згідно з висновками відповідних 

органів виконавчої влади допущені до цивільного використання. 

Не потребує отримання повноважень від Кабінету Міністрів України здійснення 

таких міжнародних передач товарів військового призначення: 

переміщення товарів у зв'язку із заходами, що проводять Збройні Сили та інші 

військові формування України за межами її території або військові формування іноземних 

держав на території України в рамках міжнародних договорів;  

тимчасове вивезення, ввезення товарів з метою демонстрації (реклами) на виставках, 

ярмарках, а також проведення їх сертифікації, випробувань чи гарантійного ремонту 

підприємствами (установами, організаціями), яким належать ці товари;  

імпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин і технологій для ремонту 

(продовження терміну експлуатації) чи модернізації виробів військового призначення 

підприємствами (установами, організаціями), які є розробниками або  виробниками таких 
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товарів, а також імпорт запасних частин і технологій для виробництва товарів військового 

призначення підприємствами (установами, організаціями), які є виробниками таких товарів.  

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть використовувати раніше надані 

повноваження у разі здійснення таких міжнародних передач: 

експорту підприємствами-виробниками спеціально призначених комплектуючих до 

виробів військового призначення для забезпечення виробництва товарів в іноземних 

державах за українськими ліцензіями; 

експорту навчального і допоміжного спеціалізованого обладнання та приладдя, 

запасних частин і технологій до виробів військового призначення, раніше поставлених 

підприємствами (установами, організаціями) України іноземному споживачу, а також 

послуг, пов'язаних  із здійсненням авторського, технічного (гарантійного) нагляду, з їх 

технічним обслуговуванням, ремонтом (продовженням терміну експлуатації), 

випробуваннями тощо, якщо вони здійснюються суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, 

який був розробником, виробником або  постачальником таких виробів.  

5.3. Загальні процедури прийняття рішень про надання повноважень 

Після надання висновку про необхідність отримання повноважень за результатами 

проведення попередньої експертизи в галузі експортного контролю та реєстрації суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів цей 

суб’єкт повинен здійснити низку заходів, одним із перших та обов’язкових з яких 

(відповідно до статті 14 Закону України „Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання”) повинно бути 

створення системи внутрішньофірмового експортного контролю та здійснення її атестації в 

Держекспортконтролі. 

Відповідно до встановленого чинним законодавством порядку загальні процедури 

прийняття рішень про надання повноважень передбачають: 

реєстрацію зазначених суб’єктів в Держекспортконтролі в якості суб’єктів 

здійснення міжнародних передач товарів; 

створення суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів системи 

внутрішньофірмового експортного контролю та атестацію такої системи 

Держекспортконтролем; 

надання суб’єктом до Держекспортконтролю документів, які є необхідними для 

прийняття рішення про можливість надання повноважень; 

міжвідомче узгодження можливості надання повноважень, до якого, крім 

Держекспортконтролю, залучаються Міністерство промислової політики України, 

Міністерство економіки України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки 

України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України та, у разі 

потреби, інші центральні органи виконавчої влади; 

розгляд документів про можливість надання повноважень Міжвідомчою комісією з 

політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю та прийняття нею 

відповідного рішення; 

підготовку, міжвідомче узгодження проекту відповідної постанови Кабінету 

Міністрів України з Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфіном, Міноборони, МЗС, СБУ, 

Службою зовнішньої розвідки, іншими центральними органами виконавчої влади і 

Державною компанією „Укрспецекспорт” та надсилання для розгляду Міжвідомчою 

комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю; 

подання в установленому порядку проекту відповідної постанови до Кабінету 

Міністрів України; 
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 облік Держекспортконтролем суб’єктів, яким  Кабінетом Міністрів України надані 

повноваження, та видача цим суб’єктам документального підтвердження про надані 

повноваження. 

Під час розгляду документів суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності  щодо 

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 особами законодавства, 

в 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 внутрішньофірмового 

експортного контролю та посадових осіб, які забезпечують функціонування цієї системи; 

наявність ефективної служби маркетингу на підприємстві; 

потенційні можливості стосовно його закріплення на міжнародному ринку, освоєння 

нових зразків озброєння та військової техніки, а також нових регіонів збуту; 

можливість проведення рекламної, виставкової, передконтрактної та інших видів 

діяльності з метою реалізації товарів; 

наявність експортних варіантів документації на вироби військового 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 носіями інформації, що віднесена до державної таємниці); 

нормативних документів, які регулюють діяльність у галузі військово-технічного 

співробітництва та експортного контролю; 

узгоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ та Службою зовнішньої розвідки  

тактико-технічних характеристик зразків озброєння та військової техніки, а також основних 

даних щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення 

(модернізації) 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; 
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погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відомостей, які становлять 

державну таємницю, під час співробітництва з іноземними делегаціями в Україні та 

перебування представників підприємства (установи, організації) за кордоном; 

погодженого з Міноборони, МОН, СБУ та Службою зовнішньої розвідки  плану 

заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі 

іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах 

військового призначення, які пропонуються для експорту. 

5.4. Документи, що надаються для отримання повноважень та їх призначення  

Відповідно до Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної 

діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового 

призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 (текст 

наведений у розділі 3 тому 4) для отримання повноважень суб’єкт надсилає до 

Держекспортконтролю лист з викладом мети звернення, до якого додає такі документи: 

заяву типової форми;  

висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери 

управління якого він належить, а також висновки Мінекономіки, Міноборони в межах їх 

компетенції щодо можливості надання такому суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності 

повноважень;  

довідку про обсяг експорту, імпорту та надходжень в Україну коштів за 

результатами виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за попередній рік;  

довідку про можливість виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту, 

постачання запасних частин, навчання персоналу тощо за номенклатурою товарів, що 

передбачаються на експорт (подається у разі, якщо заявник має намір експортувати ці 

товари);  

копію свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного 

контролю, створеної цим суб'єктом;  

копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та відповідного 

висновку Держекспортконтролю щодо ідентифікації та умов здійснення міжнародних 

передач зазначених у заяві товарів;  

довідки про:  

наявність на підприємстві (в установі, організації) системи внутрішньофірмового 

експортного контролю та посадових осіб, які забезпечують функціонування цієї системи;  

участь у реалізації міжнародних договорів (у тому числі участь у кооперації з 

виробництва товарів);  

наявність, кількісний склад і структуру служби маркетингу на підприємстві (в 

установі, організації) та можливість цієї служби провадити рекламну, виставкову, 

передконтрактну та іншу діяльність з метою реалізації товарів;  

потенційні регіони збуту;  

наявність експортних варіантів документації на вироби військового призначення та 

освоєння нових зразків озброєння та військової техніки;  

наявність на підприємстві (в установі, організації) військового представництва 

(представництва замовника);  
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можливість виконання робіт, надання послуг військового призначення, зокрема за 

рахунок використання власних обладнання і технологій, з метою відновлення технічного 

ресурсу товарів військового призначення;  

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 носіями інформації, що віднесена до державної таємниці);  

нормативних документів, які регулюють діяльність у галузях військово-технічного 

співробітництва та експортного контролю;  

кредиторської та дебіторської заборгованості;  

засвідчені копії:  

погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відомостей, які становлять державну 

таємницю, під час співробітництва з іноземними делегаціями в Україні та перебування 

представників підприємства (установи, організації) за кордоном; 

погодженого з Міноборони, МОН, СБУ та Службою зовнішньої розвідки плану 

заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі 

іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах 

військового призначення, які пропонуються для експорту; 

узгоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ та Службою зовнішньої розвідки 

документів про тактико-технічні характеристики зразків озброєння та військової техніки, а 

також основних даних щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із 

створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути предметом 

обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської 

діяльності; 

свідоцтва про державну акредитацію (у разі надання повноважень суб’єктам, які 

провадять посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій)  

Крім того, у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності передбачає 

здійснювати експорт товарів, які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до 

державної таємниці, до зазначених вище документів додається відповідний висновок СБУ. 

Порядок подання до Держекспортконтролю документів щодо отримання 

відповідних повноважень на право експорту та імпорту товарів наведено в Інструкції про 

порядок заповнення форми заяви на отримання повноважень на здійснення експорту, 

імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять 

державну таємницю,  текст якої також  наводиться у розділі 4 четвертого тому цього 

довідника. 

 5.5. Документ про надання повноважень 

Повноваження надаються суб’єктам строком до трьох років та продовжується 

автоматично на наступні три роки, якщо Держекспортконтроль чи інші центральні органи 

виконавчої влади не подадуть Кабінетові Міністрів України мотивоване клопотання про 

припинення таких повноважень. 

Після затвердження постановою Кабінету Міністрів України надання повноважень 

Держекспортконтроль за письмовим запитом суб’єкта, що отримав повноваження, надає 

письмове підтвердження факту отримання таким суб’єктом відповідних повноважень 

українською та англійською мовами. 
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5.6. Права суб’єктів, яким надані повноваження 

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, яким у встановленому порядку надані 

повноваження, в частині проведення операцій з товарами військового призначення мають 

право:  

здійснювати в установленому порядку попереднє узгодження умов поставок власних 

виробів іноземним замовникам у державах, щодо яких Держекспортконтролем надані 

відповідні висновки про можливість експорту товарів військового призначення, проводити 

переговори із замовниками цих держав та надавати їм попередньо узгоджену з Державною 

компанією "Укрспецекспорт" інформацію про орієнтовну ціну таких товарів;  

провадити в установленому порядку рекламну та іншу маркетингову діяльність, 

брати участь у виставках та здійснювати демонстрацію іноземним замовникам товарів 

військового призначення, що передбачаються для експорту;  

надавати іноземним суб'єктам господарської діяльності під час проведення з ними 

переговорів інформацію про тактико-технічні характеристики зразків озброєння та 

військової техніки, а також основні дані щодо науково-дослідних і дослідно-

конструкторських робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки в 

межах, погоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ, Службою зовнішньої розвідки та 

іншими центральними органами виконавчої влади, у разі, коли вони виступають 

замовниками науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт оборонного 

призначення, та відповідно до законодавства про захист інформації, що становить державну 

таємницю, або конфіденційної інформації, яка є власністю держави;  

укладати в установленому порядку зовнішньоекономічні договори (контракти) з 

іноземними замовниками та здійснювати міжнародні передачі товарів військового 

призначення на виконання цих договорів (контрактів) у межах, передбачених відповідними 

дозволами (висновками) Держекспортконтролю;  

передбачати під час укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на 

поставки товарів військового призначення різні схеми взаєморозрахунків (компенсаційні, 

офсетні) з метою надання пропозиціям більшої привабливості для іноземних партнерів;  

залучати у рамках військово-технічного співробітництва до співпраці іноземних 

посередників, уповноважених представляти у спеціалізованих тендерах і на міжнародних 

виставках інтереси суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, яким у 

встановленому порядку надані повноваження;  

провадити в установленому порядку іншу діяльність відповідно до законодавства.  

5.7. Обов’язки суб’єктів, яким надані повноваження 

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 підсумки переговорів з іноземними партнерами з питань військово-технічного 

співробітництва незалежно від того, чи завершилися такі переговори укладенням 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), чи ні, а також інформувати СБУ про будь-які 

інші контакти з іноземними юридичними або фізичними особами 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 безпеці або обороні;  
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координувати свою діяльність (у частині проведення операцій з товарами 

військового призначення) з Державною компанією "Укрспецекспорт", а також свою 

діяльність в іноземних державах з дипломатичними представництвами України в цих 

державах у порядку, визначеному МЗС;  

вживати заходів до недопущення реекспорту або передачі до третіх держав товарів 

військового призначення, які були експортовані з України, без згоди на це експортера та 

Держекспортконтролю, а у разі виявлення таких фактів - негайно інформувати про них 

Держекспортконтроль та СБУ та Службу зовнішньої розвідки;  

виконувати погоджений з СБУ та Службою зовнішньої розвідки план заходів щодо 

захисту відомостей, які становлять державну таємницю, під час співробітництва з 

іноземними делегаціями в Україні та перебування представників підприємства (установи, 

організації) за кордоном, а також погоджений з Міноборони, МОН, СБУ та Службою 

зовнішньої розвідки план заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів 

під час передачі іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що 

містяться в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту;  

здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни на товари 

військового призначення за погодженням з Державною компанією "Укрспецекспорт";  

надавати Держекспортконтролю документи для отримання висновків та дозволів на 

право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення;  

забезпечувати виконання визначених Держекспортконтролем умов контролю та 

підтвердження доставки товарів військового призначення кінцевому споживачеві;  

подавати не пізніше ніж у місячний термін Держекспортконтролю відомості про 

зміни організаційно-правової форми підприємства (установи, організації), складу 

засновників та кадрові зміни в його керівництві, а також подавати йому звіти про здійснені 

міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання у терміни 

і за формою, що встановлюються Держекспортконтролем.  

5.8. Випадки скасування чи припинення повноважень 

Дія повноважень за поданням Держекспортконтролю, інших центральних органів 

виконавчої влади, узгодженим з Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного 

співробітництва та експортного контролю, може бути призупинена або скасована Кабінетом 

Міністрів України у разі: 

встановлення факту порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності 

законодавства України або інших держав, яке стосується експорту, імпорту товарів; 

виникнення обставин, що можуть призвести до заподіяння шкоди національній 

безпеці України; 

припинення юридичної особи; 

визнання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності банкрутом; 

встановлення фактів, які свідчать, що повноваження надано на підставі 

недостовірних або неповних даних; 

скасування рішення про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності України як 

суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів; 

скасування рішення про державну атестацію системи внутрішньофірмового 

експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів. 
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Суб'єкти, повноваження яких призупинено або скасовано Кабінетом Міністрів 

України, можуть звернутися з заявою про відновлення дії або повторне надання 

повноважень тільки у разі усунення причин, через які такі повноваження було призупинено 

або скасовано. 

Перелік підприємств, яким надані повноваження затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.07.1999 № 1228 (текст надається у розділі 3 тому 4 

цього довідника). 

Станом на перше листопада 2003 року відповідні повноваження надані таким 

суб’єктам: 

• дочірнім підприємствам Державної компанії з експорту та  імпорту продукції  

і послуг військового та  спеціального  призначення - державному підприємству 

"Укроборонсервіс" (м. Київ), державному підприємству "Спеціалізована 

зовнішньоторговельна фірма "Прогрес" (м. Київ), Державній госпрозрахунковій 

зовнішньоторговельній  та інвестиційній  фірмі "Укрінмаш" (м. Київ), державному 

зовнішньоторговельному та інвестиційному підприємству "Промоборонекспорт" 

(м. Київ), державному госпрозрахунковому зовнішньоторговельному підприємству 

"Спецтехноекспорт" (м. Київ); 

• державному підприємству "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКОекспорт"  

(м. Київ) – на експорт та імпорт військових вибухових речовин, боєприпасів та  їх  

елементів,  у  тому числі тих,  які містять відомості,  що становлять   державну   

таємницю; 

• Державній акціонерній  холдинговій  компанії  "Артем"  (м. Київ), Державному 

підприємству  "Завод  імені  В.О.  Малишева"  (м. Харків) – на експорт товарів 

військового призначення власного виробництва та  імпорт  товарів  військового  

призначення для потреб власного виробництва, в тому числі експорту та імпорту 

товарів, які містять відомості,   що   становлять   державну   таємницю;  

• державному  підприємству  "Авіаційний науково-технічний комплекс імені  

О. К. Антонова" (м. Київ) – на експорт товарів військового призначення власного 

виробництва та  імпорт  товарів  військового  призначення для потреб власного 

виробництва,  а також експорт  послуг  з  авіаперевезень  товарів військового  

призначення; 

• державному   підприємству  Міністерства  оборони "Українська авіаційна 

транспортна компанія"  (м.  Київ) – на експорт послуг  з   авіаперевезень   товарів    

військового призначення,  а  також експорт  військової  техніки,  переданої йому згідно з 

постановою Кабінету  Міністрів  України  від  3  листопада  1997  р.  №  1197 ( 1197-97-

п ) "Про Українську авіаційну транспортну компанію", та імпорт товарів військового  

призначення  для  ремонту  авіаційної техніки,  яка  належить зазначеному 

підприємству; 

• відкритому   акціонерному  товариству  "Мотор Січ" (м. Запоріжжя) - на 

експорт товарів військового призначення власного виробництва та  імпорт  товарів  

військового  призначення для потреб власного виробництва, у тому числі, експорт та 

імпорт товарів, які містять відомості,  що  становлять  державну  таємницю,  а  

також експорт послуг   з   авіаперевезень   товарів  військового  призначення; 

• виробничому  об'єднанню  "Південний машинобудівний завод"  (м. 

Дніпропетровськ) – на  експорт   послуг   з   авіаперевезень   товарів  військового 

призначення; 
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• державному  підприємству  "Науково-виробничий комплекс 

газотурбобудування "Зоря" -  "Машпроект"  (м.  Миколаїв) – на експорт товарів 

військового призначення власного  виробництва  та  імпорт товарів військового 

призначення для потреб власного виробництва. 

Відповідно до встановленого порядку під  час проведення  зовнішньоторговельних   

операцій з товарами  військового призначення  уповноважені суб'єкти зовнішньоекономічної 

діяльності повинні здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни за 

погодженням з Державною компанією з  експорту  та імпорту продукції і послуг 

військового та спеціального призначення „Укрспецекспорт”. 
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Глава 6.  Дозволи та висновки 

6.1. Дозвільні документи 

Виконання суб'єктом вимог законодавства у галузі державного експортного контролю 

підтверджується наданням такому суб'єкту Держекспортконтролем відповідного дозвільного 

документу (в залежності від характеру конкретної міжнародної передачі це може бути дозвіл чи 

висновок). 

Дозвіл Держекспортконтролю засвідчує факт надання права суб'єктові на здійснення 

експорту чи імпорту зазначених у ньому товарів. 

Висновок Держекспортконтролю засвідчує факт надання права суб'єктові на 

здійснення тимчасового ввезення/вивезення чи транзиту зазначених у ньому товарів, або права 

на проведення суб'єктом переговорів, пов'язаних із укладанням зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення чи про 

експорт товарів подвійного використання та інших товарів до держав, стосовно яких 

установлено часткове ембарго на постачання таких товарів. 

Основним призначенням дозвільних документів (крім висновку на право проведення 

переговорів) є засвідчення перед митними органами факту надання суб’єктові за рішенням 

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного 

контролю (Держекспортконтролю) права на здійснення відповідних міжнародних передач 

товарів, що підлягають державному експортному контролю.  

Головна відмінність між двома різновидами дозвільних документів (дозволом і 

висновком) полягає у відсутності цінових показників товарів у структурі форми висновку на 

відміну від форми дозволу. Форми дозвільних документів встановлюється узгодженим із 

Держмитслужбою (крім форми висновку на право проведення переговорів) наказом 

Держекспортконтролю, зареєстрованим Міністерством юстиції України.  

6.1.2. Дозволи. Різновиди дозволів. 

Дозволи зазвичай надаються суб’єктам у випадках, коли в ході відповідної міжнародної 

передачі контрольованих товарів відбувається перехід права власності на ці товари (включно з 

отриманням послуг) від одного суб’єкта до іншого.  

Дозвіл Держекспортконтролю підтверджує право суб’єкта на здійснення: 

• експорту або імпорту товарів військового призначення; 

• експорту товарів подвійного використання; 

• імпорту товарів, не включених до списків товарів, які ввозяться на територію України 

з наданням міжнародного імпортного сертифіката або іншого державного документа, який 

підтверджує зобов'язання імпортера про імпорт товарів в Україну; 

• імпорту  товарів подвійного використання, позначених зірочкою у списку товарів, що 

можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної 

техніки, зазначених у розділі А частини першої списку товарів, що можуть бути використані у 

створенні ядерної зброї, частині першій списку товарів, що можуть бути використані у 

створенні хімічної зброї, та частині першій списку товарів, що можуть бути використані у 

створенні  бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї; 

• експорт товарів не включених до списків товарів, який здійснюється до держав, 

стосовно яких резолюціями Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних 

організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або 

часткове ембарго на постачання таких товарів. 
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Експорт або імпорт перелічених вище товарів здійснюється за умови надання 

суб’єктом здійснення таких міжнародної передачі товарів до митного органу відповідного 

дозволу Держекспортконтролю з метою проведення митного оформлення, не звільняючи цим 

від необхідності подання у встановленому порядку митним органам інших документів для 

здійснення митного оформлення та митного контролю відповідно до законодавства. 

Дозволи оформлюються Держекспортконтролем за встановленим зразком з 

використанням визначених елементів захисту їх від підробки та підписуються Головою 

Держекспортконтролю або його заступником і скріплюються печаткою Держекспортконтролю. 

Дата підписання дозволу вноситься друкарським способом або від руки. У тексті дозволу 

використовуються скорочення, що відповідають загальноприйнятим вимогам. У разі 

необхідності дозвіл може мати відповідний гриф секретності у відповідності із Законом 

України “Про державну таємницю”. 

Дозвіл може бути разовим, генеральним або відкритим. 

6.1.2.а. Разовий дозвіл 

Разовий дозвіл надається суб’єкту здійснення міжнародних передач  товарів для 

здійснення експорту або імпорту товарів згідно із зовнішньоекономічними договорами 

(контрактами) і є дійсним протягом зазначеного у ньому строку. Цей строк не може бути 

більшим ніж один рік, проте, він може бути продовжений Держекспортконтролем на підставі 

обґрунтованого звернення суб’єкта, але не більш як на строк дії зовнішньоекономічного 

договору (контракту). 

6.1.2.б. Генеральний дозвіл 

Генеральний дозвіл надається суб’єкту здійснення  міжнародних  передач товарів у 

разі, коли передбачається неодноразове здійснення експорту або імпорту товарів конкретним 

кінцевим споживачам на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що 

укладаються протягом дії такого дозволу. Генеральний дозвіл є дійсним протягом зазначеного у 

ньому строку, але не більш як три роки. 

Враховуючи вищенаведену особливість, генеральний дозвіл не містить інформації про 

кількість та вартість зазначених у ньому товарів, а також інформації про реквізити 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), додатків та додаткових угод до них, що як 

правило зазначаються у графі 16. “Підстава для надання дозволу”. 

Надання Держекспортконтролем генеральних, а тим більше відкритих дозволів, кожен 

із яких може замінити собою декілька разових, передбачає перенесення значної частини 

визначених законодавством процедур державного експортного контролю безпосередньо на 

рівень суб'єктів (експортерів/імпортерів). Загалом, це відповідає найкращій практиці 

розвинених держав світу, хоча і потребує підвищеної відповідальності у галузі державного 

експортного контролю з боку таких суб’єктів, із додатковим виділенням ними необхідних 

фінансових та виконавчих ресурсів для здійснення відповідних організаційних і технічних 

заходів. Мова йде про передбачену законодавством можливість надання генеральних та 

відкритих дозволів лише за умови створення суб'єктом відповідної системи 

внутрішньофірмового експортного контролю (атестованої Держекспортконтролем із наданням 

відповідного свідоцтва), яка забезпечуватиме дотримання вимог державного експортного 

контролю у процесі здійснення конкретних міжнародних передач товарів, забезпечення 

належного зберігання пов'язаних із такими передачами документів та подання 

Держекспортконтролю звітності про фактичне використання отриманих суб’єктом дозволів. 

Слід мати на увазі, що генеральні дозволи на право здійснення експорту товарів 

військового призначення, як правило, не надаються. Це пов'язано як з особливою "чутливістю" 

зазначених товарів, так і з необхідністю постійного контролю за здійсненням їх міжнародних 

передач, оскільки інформація про фактично здійснені передачі таких товарів відповідно до 
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міжнародних зобов'язань України надається до міжнародних організацій, членом яких вона є. 

Виняток може становити випадок, коли з боку українського експортера здійснено поставку 

виробів військового призначення іноземному споживачеві з прийняттям відповідних 

зобов'язань щодо їх оперативного гарантійного чи післягарантійного обслуговування. 

Зобов'язання експортера щодо забезпечення такого обслуговування мають бути викладені у 

зовнішньоекономічному договорі (контракті) чи безпосередньо пов'язаних з ним документах. 

Такі генеральні дозволи надаються Держекспортконтролем на строк, що не перевищує терміну 

дії відповідних гарантійних чи післягарантійних зобов'язань. 

6.1.2.в. Відкритий дозвіл 

Відкритий дозвіл надається суб’єкту здійснення  міжнародних  передач товарів у разі, 

коли передбачається неодноразове здійснення експорту або імпорту товарів кінцевим 

споживачам конкретної держави призначення на підставі зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів), що укладаються протягом строку дії такого дозволу в рамках відповідних 

міжнародних договорів, або в разі здійснення експорту таких товарів до держав, які є 

учасниками міжнародних режимів експортного контролю чи стосовно яких здійснюється 

відповідна державна політика. 

Враховуючи вищенаведену особливість, відкритий дозвіл не містить інформації про 

кількість та вартість зазначених у ньому товарів, а також інформації про найменування і 

місцезнаходження імпортера та кінцевого споживача (у випадку надання відкритого дозволу на 

право експорту товарів) та експортера (у випадку надання відкритого дозволу на право імпорту 

товарів), а також інформації про реквізити зовнішньоекономічних договорів (контрактів), 

додатків та додаткових угод до них, що як правило зазначаються у графі 16. “Підстава для 

надання дозволу”. 

Відкритий дозвіл є дійсним протягом зазначеного у ньому строку, але не більш як три 

роки. 

Виходячи з наведених у пункті 6.1.2 міркувань щодо „чутливості” товарів військового 

призначення, відкриті дозволи на експорт таких товарів, як правило, не надаються. 

Відкриті дозволи на експорт товарів є досить прогресивним кроком, який введений в 

законодавство у галузі експортного контролю. Такі дозволи надають суб’єкту змогу 

здійснювати оперативну діяльність щодо експорту товарів до різних кінцевих споживачів 

визначеної держави. 

6.1.3. Висновки, різновиди висновків 

Висновки Держекспортконтролю на право на здійснення відповідних міжнародних 

передач контрольованих товарів зазвичай надаються суб’єктам у разі, коли в ході зазначеної у 

них міжнародної передачі контрольованих товарів не відбувається переходу права власності на 

ці товари від одного суб’єкта до іншого.  

Висновок Держекспортконтролю підтверджує право суб’єкта на здійснення: 

• тимчасового ввезення товарів військового призначення; 

• тимчасового ввезення товарів подвійного використання, позначених зірочкою у 

списку товарів, що можуть бути використані у створенні  звичайних  видів  озброєнь, військової 

чи спеціальної техніки, зазначених у розділі А частини першої списку товарів, що можуть бути 

використані у створенні ядерної зброї, частині першій списку товарів, що можуть бути 

використані у  створенні хімічної зброї, та частині першій списку товарів, що можуть бути 

використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної   зброї; 

• тимчасового ввезення товарів подвійного використання з метою надання іноземному 

суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо; 
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• транзиту територією України товарів військового призначення; 

• транзиту територією України товарів подвійного використання категорії І, зазначених 

у списку товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, розділу A частини 

першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, розділу першого 

частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та 

частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної 

(біологічної)  та токсинної зброї; 

• тимчасового вивезення товарів, не внесених до списків, що здійснюється до держав, 

стосовно яких резолюціями Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних 

організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або 

часткове ембарго на постачання таких товарів; 

• проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) про експорт товарів військового призначення або про експорт товарів подвійного 

використання та інших товарів до держав, стосовно яких установлено часткове ембарго на 

постачання таких товарів. 

Тимчасове ввезення  (вивезення) або транзит перелічених вище товарів здійснюється за 

умови надання суб’єктом здійснення таких міжнародних передач до митного органу висновку 

Держекспортконтролю з метою проведення митного оформлення, не звільняючи цим від 

необхідності подання у встановленому порядку митним органам інших документів для 

здійснення митного оформлення та митного контролю відповідно до законодавства. 

Висновки, як і дозволи оформлюються Держекспортконтролем за встановленим 

зразком з використанням визначених елементів захисту їх від підробки та підписуються 

Головою Держекспортконтролю або його заступником і скріплюються печаткою 

Держекспортконтролю. Дата підписання висновку вноситься друкарським способом або від 

руки. У тексті висновку використовуються скорочення, що відповідають загальноприйнятим 

вимогам. У разі необхідності висновок може мати відповідний гриф секретності у відповідності 

із Законом України “Про державну таємницю”. 

Висновок, як і дозвіл, може бути разовим, генеральним або відкритим. 

6.1.3.а. Разовий висновок 

Разовий висновок є підставою для здійснення тимчасового ввезення (вивезення) 

товарів, транзиту товарів територією України або проведення переговорів, пов’язаних з 

укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) протягом зазначеного у ньому 

строку, але не більш як протягом одного року.  

В останньому випадку суб’єктом, що звертається до Держекспортконтролю щодо 

отримання висновку на право здійснення транзиту, може бути також і іноземний суб’єкт 

господарської чи іншої діяльності. 

Разовий висновок є дійсним протягом зазначеного у ньому строку дії висновку (не 

більше одного року з дня оформлення). Проте у випадку надання висновку на право здійснення 

тимчасового ввезення/вивезення контрольованих товарів це положення потребує деякого 

уточнення, оскільки зазначений у такому разовому висновку строк його дії характеризує тільки 

граничний термін, до якого висновок має бути подано до відповідного митного органу 

(теоретично це можливо навіть у останній день визначеного у висновку строку його дії). З цього 

моменту продовження загального строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів 

здійснюється вже цим митним органом і зазвичай не потребує додаткового узгодження із 

Держекспортконтролем.  

Дійсно, як визначено статтею 97 Митного Кодексу України (далі - Кодекс) стосовно 

товарів, на які у передбачених законом випадках запроваджуються обмеження в разі їх 
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переміщення через митний кордон України, „...пропуск таких товарів через митний кордон 

здійснюється на підставі дозволів уповноважених органів державної влади, що виконують 

відповідні контрольні функції”. З цього випливає, що дозвільні документи 

Держекспортконтролю (як одного з таких органів) призначаються для використання митними 

органами при митному оформленні саме пропуску, тобто, перетину кордону відповідними 

товарами при їх транскордонному переміщенні. Статтею 208 Кодексу, яка встановлює загальні 

строки тимчасового ввезення (вивезення) товарів, визначено, що продовження загального 

строку тимчасового ввезення (вивезення) товарів здійснюється "відповідним митним органом". 

Таким чином, регулювання тривалості перебування тимчасово ввезеного (або вивезеного) 

товару до моменту його повернення на територію держави походження цілком віднесено до 

компетенції митних органів незалежно від того, чи підлягає він експортному контролю, 

оскільки законодавство не передбачає жодних виключень у цьому питанні для таких товарів. 

Більше того, стаття 21 Закону України „Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення і подвійного використання” встановлює, що митне 

оформлення та митний контроль цих товарів здійснюються в порядку, передбаченому 

Кодексом. При цьому необхідності спеціального продовження Держекспортконтролем строку 

дії раніше наданих ним відповідних висновків немає, що закріплено також у пункті 4.5 

Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного 

експортного контролю (розроблена Держекспортконтролем, узгоджена з Держмитслужбою та 

зареєстрована в Мін’юсті 13.12.04 за № 1576/10175, далі - Інструкція), яким передбачено, що 

„завершення терміну дії висновку Держекспортконтролю України, на підставі якого було 

здійснено тимчасове вивезення або ввезення товарів, не є підставою для відмови у митному 

оформленні при поверненні таких товарів, якщо інше не зазначено у графі 14 „Особливі умови 

використання висновку та додаткова інформація” цього висновку”. Тобто ситуація, при якій 

триває перебування поза межами митної території держави походження товарів, митне 

оформлення тимчасового ввезення (вивезення) яких здійснювалось на підставі висновку 

Держекспортконтролю, строк дії якого на цей час вже завершився, передбачена Інструкцією, є 

цілком легітимною та не потребує продовження строку дії цього висновку. У випадку ж 

існування необхідності (пов’язаної з державним експортним контролем) щодо забезпечення 

повернення тимчасово ввезеного (вивезеного) товару не пізніше встановленої конкретної дати, 

це окремо обумовлюється у графі 14 висновку Держекспортконтролю. 

На підставі вищевикладеного, при здійсненні тимчасового вивезення (ввезення) товарів 

військового призначення і подвійного використання доцільно виходити з наведеного нижче:  

митне оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарів військового призначення і 

подвійного використання здійснюється на підставі відповідного висновку 

Держекспортконтролю, поданого суб’єктом підприємницької діяльності до митного органу в 

установленому порядку до завершення строку його дії, зазначеного у графі 2 „Строк дії 

висновку” цього висновку; 

строк перебування товарів, тимчасово ввезених (вивезених) на підставі відповідного 

висновку Держекспортконтролю, поза межами держави їх походження в разі необхідності 

продовжується відповідними митними органами у загальному порядку, встановленому 

частиною другою статті 208 Митного Кодексу України, незалежно від завершення на той час 

строку дії згаданого висновку, якщо інше не зазначено у графі 14 „Особливі умови 

використання висновку та додаткова інформація” цього висновку. 

6.1.3.б. Генеральний висновок 

Генеральний висновок надається суб’єкту здійснення міжнародних  передач товарів у 

разі, коли передбачається:  

• неодноразове проведення переговорів, пов’язаних з укладанням 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на експорт товарів для потреб визначеного 

іноземного суб’єкта; 
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• неодноразове здійснення тимчасового ввезення (вивезення) товарів для потреб 

конкретних кінцевих споживачів на підставі відповідних зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) або інших документів, які можуть бути підставою для вищевказаних міжнародних 

передач (запрошення для участі у виставці або ярмарку, угода з іноземним  партнером або ін.), 

що укладаються (надаються) протягом строку дії такого висновку. 

Генеральний висновок є дійсним протягом зазначеного у ньому строку, але не більш як 

три роки. 

Враховуючи вищенаведену особливість, генеральний висновок не містить інформації 

про кількість зазначених у ньому товарів, а також інформації про реквізити 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), додатків, додаткових угод до них або інших 

документів, що можуть бути підставою для міжнародних передач (запрошення для участі у 

виставці або ярмарку, угода з іноземним  партнером або ін.), які як правило зазначаються у 

графі 13. “Підстава для надання висновку”. 

Надання генеральних висновків на право здійснення транзиту товарів територією 

України не передбачене. 

Як і у випадку надання генеральних дозволів, генеральні висновки можуть надаватися 

суб’єктові лише за умови створення ним у встановленому порядку відповідної системи 

внутрішньофірмового експортного контролю. 

6.1.3.в.  Відкритий висновок 

Відкритий висновок надається суб’єкту здійснення міжнародних  передач товарів у 

разі, коли передбачається: 

• неодноразове проведення переговорів, пов’язаних з укладанням 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на експорт товарів для потреб різних іноземних 

суб’єктів конкретної держави; 

• неодноразове здійснення тимчасового ввезення (вивезення) товарів для потреб 

різних кінцевих споживачів конкретної держави на підставі відповідних зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) або інших документів, які можуть бути підставою для вищевказаних 

міжнародних передач (запрошення для участі у виставці або ярмарку, угода з іноземним  

партнером або ін.), що укладаються (надаються) протягом строку дії такого висновку. 

Відкритий висновок є дійсним протягом зазначеного у ньому строку, але не більш як 

три роки. 

Враховуючи вищенаведену особливість, відкритий висновок не містить інформації про 

кількість зазначених у ньому товарів, а також інформації про найменування і 

місцезнаходження: 

імпортера (у випадку надання відкритого висновку на право тимчасового вивезення 

товарів); 

експортера (у випадку надання відкритого висновку на право тимчасового ввезення 

товарів); 

іноземного суб’єкта (імпортера) та (або) кінцевого споживача (у випадку надання 

відкритого висновку на право проведення переговорів, пов’язаних з укладанням 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на експорт товарів). 

Крім цього, відкритий висновок на право здійснення тимчасового вивезення (ввезення) 

товарів може не містити інформації про реквізити зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів), додатків, додаткових угод до них або інших документів, що можуть бути 

підставою для міжнародних передач (запрошення для участі у виставці або ярмарку, угода з 
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іноземним  партнером або ін.), які як правило зазначаються у графі 13. “Підстава для надання 

висновку”. 

Надання відкритих висновків на право здійснення транзиту товарів територією України 

не передбачене. 

Як і у випадку надання відкритих дозволів, відкриті висновки можуть надаватися 

суб’єктові лише за умови створення ним у встановленому порядку відповідної системи 

внутрішньофірмового експортного контролю. 

Примітка: 

Отримання суб’єктом відкритих або генеральних дозволів та висновків 

передбачає ведення значної частини визначених законодавством процедур експортного 

контролю безпосередньо на рівні суб’єктів (експортерів). Це потребує виділення такими 

суб’єктами необхідних ресурсів для проведення заходів з експортного контролю, тому, 

відповідно до законодавства, відкриті та генеральні дозволи та висновки можуть 

надаватися лише суб’єктам, які створили відповідну систему внутрішньо фірмового 

експортного контролю, яка забезпечує виконання вимог державного експортного 

контролю у процесі здійснення конкретних міжнародних передач товарів, забезпечення 

належного зберігання документів, пов’язаних з такими передачами, та подання 

Держекспортконтролю необхідної звітності про фактичне використання зазначеного 

дозволу чи висновку, та отримали від Держекспортконтролю відповідне свідоцтво про 

атестацію такої системи. 

6.2. Індивідуальні роз’яснення 

Суб’єкт господарювання, який планує здійснювати міжнародну передачу конкретного 

товару до визначеної країни має право звернутися до Держекспортконтролю за отриманням 

відповідного роз’яснення про порядок здійснення очікуваної міжнародної передачі. Як правило, 

необхідність у отриманні таких роз’яснень від Держекспортконтролю виникає на етапі 

проведення передконтрактних процедур або розгляду комерційних пропозицій. Таке 

роз’яснення надається на адресу тільки суб’єкта господарювання у вигляді листа, який має суто 

інформаційний характер, не є підставою для митного оформлення та діє протягом одного року. 

Для отримання вищезазначеного роз’яснення суб'єкт господарювання надсилає до 

Держекспортконтролю лист із викладенням мети звернення та інформації про:  

• заявника (повна назва суб’єкта господарювання, форма господарювання, 

місцезнаходження, юридична адреса, поштова адреса, код ЄДРПОУ);  

• характер міжнародної передачі (імпорт, експорт, тимчасове вивезення, тимчасове 

ввезення, транзит);  

• імпортера, експортера, кінцевого споживача (найменування, місцезнаходження та 

держава на території якої вони зареєстровані);  

• ціль кінцевого використання товарів. 

До вищезазначеного листа в обов’язковому порядку додаються висновки попередньої 

ідентифікації, здійсненої суб’єктом господарювання з зазначенням: 

повного найменування товару, який є предметом міжнародної передачі (із визначенням 

типу, марки технічних умов, стандартів тощо), стислого опису, призначення та технічних 

характеристик, з обов’язковим визначенням таких характеристик, які наведені у відповідних 

Списках товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю; 

 інформації про відповідність товару, який є предметом міжнародної передачі, 

найменуванню та опису товарів, внесених до Списків товарів, міжнародні передачі яких 

підлягають державному контролю; 
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інформації щодо ступеня секретності товару. 

Примітка: 

У разі здійснення імпорту (тимчасового ввезення, транзиту) товарів 

інформація щодо ступеня секретності товару може не надаватись 

 

 

Практична 

порада: 

Вищезазначені висновки попередньої ідентифікації рекомендовано надавати до 

Держекспортконтролю у вигляді довідок (технічної довідки, довідки щодо ідентифікації, 

довідки щодо ступеня секретності або ін.), зразки яких розміщені на офіційному web-

сайті Державної служби експортного контролю України за електронною адресою 

www.dsecu.gov.ua.). 
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Глава 7. Документи про гарантії. 

7.1. Призначення та різновиди документів про гарантії  

Термін „документ про гарантію”  означає документ, який містить письмове 

зобов’язання (підтвердження) уповноваженого на це державного органу України або 

іноземної 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. 

Гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання зобов'язань шляхом їх 

письмового підтвердження. У разі експорту товарів документи про гарантії надаються 

відповідними органами держави, яка є споживачем експортованих з України товарів. У разі 

імпорту товарів в Україну документи про гарантії надаються відповідними органами 

України, а також споживачем імпортованих в Україну товарів. 

Товари, ввезені на територію України з наданням гарантій щодо використання у 

заявлених цілях, підлягають державному експортному 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 реекспорт або передачу 

до третіх держав. Передача таких товарів іншому кінцевому споживачеві в межах України 

здійснюється за позитивним висновком Держекспортконтролю.  

Документи про гарантії оформлюються у вигляді міжнародного імпортного 

сертифікату, сертифікату підтвердження доставки, сертифікату кінцевого споживача, або  

іншого документу, якій містить державні гарантії та гарантії кінцевого споживача щодо 

використання товарів у заявлених цілях. Сертифікат – це документ, що підтверджує 

зобов’язання суб’єкта, що його видав, виконати певні дії чи утриматись від їх вчинення. 

7.1.2. Міжнародний імпортний сертифікат   

Міжнародний імпортний сертифікат  є документом, виданим 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 

відправляти їх в інше місце без дозволу зазначеного державного органу. 

У зміст терміна „міжнародний імпортний сертифікат” вкладено зобов’язання 

державного суб’єкта, що його видав. Зобов’язання, які закріплені у змісті міжнародного 

імпортного сертифікату, носять альтернативний характер, а саме: 

імпортувати товар до своєї держави, що 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. Якщо умовою поставки товарів в Україну є оформлення 

українською стороною інших державних гарантій чи зобов’язань щодо використання 

імпортованих товарів у заявлених цілях, такі гарантії чи зобов’язання можуть бути 

оформлені як додаток до зазначеного міжнародного імпортного сертифіката або як окремий 

документ. 
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7.1.3.  Сертифікат підтвердження доставки   

Сертифікат підтвердження доставки  є документом, виданий уповноваженим на 

це державним органом держави-імпортера, який підтверджує, що зазначені в ньому товари 

доставлено до цієї держави. 

Відповідно до нормативно-правових актів України (постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 травня 1999 р. № 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”) 

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 імпортовані в Україну 

товари, на які Держекспортконтролем видано імпортний сертифікат або інший документ. 

Оформлення та видача сертифіката підтвердження доставки здійснюється Держмитслужбою 

за заявою українського імпортера. 

7.1.4.  Сертифікат кінцевого споживача   

Сертифікат кінцевого споживача  є документом, 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 суб'єкту підприємницької діяльності 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 (контракту) чи вимогами держави - експортера товару. 

У разі імпорту товарів до України під терміном „кінцевий споживач” розуміються 

суб'єкти підприємницької діяльності України, державні органи України, Збройні Сили 

України та інші військові формування, правоохоронні органи, а також іноземні суб'єкти 

господарської та іншої діяльності, що знаходяться під юрисдикцією України, які 

безпосередньо є споживачами товарів, імпортованих в Україну. 

У разі експорту товарів з України  під терміном „кінцевий споживач” розуміються  

іноземні суб'єкти господарської та іншої діяльності, що знаходяться під юрисдикцією , 

держави-імпортера, які безпосередньо є споживачами товарів,  що експортовані з України. 

За своїм змістом „сертифікат кінцевого споживача” носить як  констатуючий 

(інформаційний) характер, а саме: 

визначає місце кінцевого використання (встановлення) товарів, тобто надає 

інформацію про географічне розташування (використання) товарів; 

закріплює мету кінцевого використання (встановлення) товарів, змістом чого є 

констатація цілеспрямованого використання товарів та очікуваного результату від їх 

розташування чи використання, 

а також зобов’язальний характер, змістом якого є прийняття суб’єктом на себе кола 

обов’язків (гарантій), а саме: 

використовувати товари виключно в цілях, що зазначені в сертифікаті; 

не передавати товари іншим суб’єктам підприємницької діяльності на території 

держави призначення без дозволу відповідного державного органу; 

не здійснювати реекспорт товарів без дозволу відповідного державного органу;  

виконувати інші обов’язки, що передбачені: 
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а) умовами зовнішньоекономічних договорів; 

б) вимогами держави-експортера товарів. 

Оформлення сертифіката кінцевого споживача здійснюється кінцевим споживачем. 

Сертифікат кінцевого споживача скріплюється підписом керівника і печаткою відповідного 

підприємства, організації, яка є кінцевим споживачем товару. У випадках, коли здійснюється 

експорт чи імпорт товарів військового призначення „сертифікат кінцевого споживача” 

повинний бути оформленим відповідним державним органом держави-імпортера товарів. 
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Глава 8. Контроль товарів, не внесених до списків 

8.1.  „Всеохоплюючий контроль” 

Одним з аспектів, які потребують особливої уваги, є регулювання експорту чи 

реекспорту товарів (виробів, послуг, технічних даних), коли експортер поінформований (має 

відповідну інформацію), що товари, які передбачені для експорту (незалежно від того 

зазначені вони у відповідних списках товарів, що підлягають державному експортному 

контролю, чи ні) призначені для використання 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 термінів, які застосовуються у діяльності міжнародних 

організацій з експортного контролю, контроль за експортом товарів у таких випадках має 

назву „всеохоплюючий контроль” (Catch-all ). 

8.2. Процедури застосування „всеохоплюючого контролю” 

З метою створення відповідного механізму реалізації всеохоплюючого контролю 

законодавством передбачено, що  при отриманні центральними органами виконавчої 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 

споживачами, 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, 

зазначені органи зобов’язані поінформувати про це Держекспортконтроль, який має право у 

зв’язку з цим застосовувати до таких товарів процедури державного експортного контролю. 

Механізм оперативного реагування у випадках, коли Держекспортконтроль отримав 

„чутливу” інформацію щодо кінцевого використання товарів, що передбачені для експорту,  

або експортер отримав чи має таку інформацію,  передбачає такі заходи. 

Якщо будь-якому суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності повідомлено 

Держекспортконтролем 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, 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 Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних 

організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або 

часткове ембарго на постачання товарів військового призначення, цей суб’єкт зобов’язаний 

звернутися до Держекспортконтролю за отриманням дозволу на право здійснення експорту 

цих товарів незалежно від того, зазначені вони у списках чи ні. 

Таким чином, виходячи з вимог нерозповсюдження, кожен експортер повинен 

звернутися до Держекспортконтролю за отриманням дозволів на експорт у випадку, якщо 

йому відомо про те, що товари, призначені для використання у діяльності, пов'язаній із 

створенням або виробництвом   зброї масового знищення чи ракетних засобів її доставки, 

або в іншій, пов'язаній з цим діяльності, або в діяльності, яка суперечить вимогам 

відповідних резолюцій Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних 

організацій, членом яких є Україна, чи національному законодавству.  

У випадках, коли за підсумками всебічних перевірок інформація про кінцеве 

використання товарів у зазначених вище цілях підтверджується,  у наданні дозволів на 

експорт таких товарів повинно бути відмовлено.  
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Під термінами “поінформований”  та “йому відомо” розуміється, що експортер 

володіє відповідними знаннями (інформацією) про експортну операцію, які повинні 

викликати обґрунтовану підозру щодо ризику, пов'язаному з розповсюдженням. 

8.3. Контроль інших товарів, не внесених до списків 

Державний експортний контроль здійснюється також і стосовно експорту або 

тимчасового вивезення товарів, не внесених до списків, у разі, коли: 

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 законодавством 

установлене повне або часткове ембарго на постачання таких товарів. 

У випадках, коли товари, не внесені до списків, ввозяться на територію України з 

наданням міжнародного імпортного сертифіката на вимогу держави-експортера вітчизняний 

суб’єкт-імпортер повинен звернутися до Держекспортконтролю за отриманням 

міжнародного імпортного сертифіката і надати необхідні для цього  документи. Порядок 

отримання імпортного сертифіката визначено постановою Кабінету Міністрів України № 920 

від 27 травня 1999 року “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”. 

Вимога держави-експортера про надання міжнародного імпортного сертифіката 

стосовно товарів, не внесених до списків, на практиці може бути визначена як в окремому 

документі, так і в зовнішньоекономічному договорі (контракті) про експорт товарів до 

України. 

Відповідно до норм, визначених зазначеним вище Положенням, товари, ввезені на 

територію України з наданням гарантії щодо їх використання у заявлених цілях, тобто з 

наданням міжнародного імпортного сертифіката або сертифіката кінцевого споживача, не 

можуть бути реекспортовані з України або передані до третіх держав на інших законних 

підставах без дозволу Держекспортконтролю 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 Держекспортконтролю. 

Процедури державного експортного контролю стосовно не внесених до списків 

товарів, ввезення яких на територію України здійснювалося з наданням міжнародного 

імпортного сертифіката відповідно до норм зазначеного вище Положення передбачають: 

надання Держекспортконтролем повідомлення до Держмитслужби України про 

надання відповідного міжнародного імпортного сертифіката та надання копії цього 

сертифіката; 

здійснення Держмитслужбою України заходів щодо недопущення вивезення з 

митної території України товарів, зазначених у копії імпортного сертифіката, без дозволу або 

висновку Держекспортконтролю; 

отримання суб’єктом-імпортером сертифіката підтвердження доставки товарів на 

територію України, який видається Держмитслужбою України. 

Застосування процедур державного експортного контролю у випадках, коли експорт 

або тимчасове вивезення товарів, не зазначених у списках, за межі України здійснюється до 

держав, стосовно яких резолюціями Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, інших 

міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством 

установлене повне або часткове ембарго на постачання таких товарів, реалізується шляхом 



 

 

105 

підготовки причетними до цього центральними органами виконавчої влади відповідних актів 

Кабінету Міністрів України щодо встановлення обмежень на експорт товарів відповідно до 

міжнародних зобов’язань України. 

Порядок підготовки таких актів визначений у відповідних Положенні 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 Кабінету Міністрів України щодо встановлення обмежень на 

експорт товарів відповідно до міжнародних зобов’язань України створює умови для 

обізнаності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 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 визначені у зазначених 

актах Кабінету Міністрів України.  
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Глава 9. Проведення переговорів щодо здійснення міжнародних передач товарів 

9.1. Проведення переговорів 

Під час пошуку іноземних замовників суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 

проводять переговори, що пов’язані із здійсненням маркетингових досліджень ринків збуту, 

а також проводять відповідні переговори  з суб’єктами господарської діяльності інших 

держав, метою яких є: 

визначення намірів сторін щодо експорту  або імпорту товарів (у тому числі послуг 

та технологій); 

визначення видів товарів, їх цінових, технічних та якісних показників,  а також 

можливості та умов здійснення їх експорту або імпорту за визначеними умовами; 

укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо експорту або імпорту 

товарів. 

9.2. Групи товарів та різновиди їх міжнародних передач, проведення 

переговорів відносно яких підлягає контролю 

Відповідно до законодавства до сфери експортного контролю належить 

встановлення державного контролю за проведенням: 

переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

про здійснення експорту товарів військового призначення до будь-яких держав;  

переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

про здійснення експорту товарів подвійного використання,  на поставки яких до іноземної 

держави встановлено часткове ембарго. 

Контроль за проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням 

зовнішньоекономічних 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. 

Переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)     

про експорт товарів військового призначення,  які в установленому порядку допущені  до  

цивільного використання,  проводяться в порядку, передбаченому для товарів подвійного 

використання. 

Відповідно до встановленого порядку суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які 

не мають відповідних повноважень на експорт товарів військового призначення та товарів, 

які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної таємниці, проводять 

зазначені вище переговори виключно через Державну компанію „Укрспецекспорт”. 

9.3.  Випадки, коли проведення переговорів не підлягає контролю 

Не потребує отримання на це відповідного висновку Держекспортконтролю 

проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів), згідно з якими передбачається: 

переміщення товарів  військового призначення у  зв'язку  із заходами,  що 

проводяться Збройними Силами та  іншими  військовими формуваннями  України  за  

межами  її  території  або  військовими  формуваннями  іноземних  держав  на  території  

України  в  рамках міжнародних договорів; 

транзит товарів військового призначення або подвійного використання через 

територію України; 
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виконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності робіт у рамках    

міжнародних договорів України про  виробничу та науково-технічну кооперацію або 

військово-технічне співробітництво;  

здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності тимчасового  ввезення  на  

територію  України  виробів військового призначення  та  виробів  подвійного  

використання, за винятком їх тимчасового  ввезення,  пов'язаного  з наданням послуг 

військового призначення;   

проведення  робіт, пов'язаних з дослідженням та використанням космічного 

простору, виробництвом та експлуатацією ракетно-космічної техніки, укладенням  договорів  

купівлі-продажу ракетно-космічної техніки і технологій, за винятком виробів ракетної 

техніки, обладнання, матеріалів і технологій, що використовуються для створення ракетної  

зброї; 

експорт підприємствами-виробниками спеціально призначених для військового  

використання компонентів до виробів військового призначення для забезпечення їх 

виробництва в іноземних державах за відповідними ліцензіями, які в установленому порядку 

передані до цих держав суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України; 

експорт навчального і допоміжного спеціалізованого обладнання та приладдя,  

запасних частин і технологій до виробів військового призначення,  раніше поставлених  

суб'єктами  зовнішньоекономічної діяльності України іноземному споживачу, а також  

послуг, пов'язаних з їх технічним обслуговуванням, ремонтом, випробуванням тощо, у     

разі, коли вони здійснюються  суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України,  який був 

експортером цих виробів.  

9.4.  Загальні процедури контролю за проведенням переговорів 

Процедури державного  контролю  за  проведенням  переговорів передбачають: 

розгляд Держекспортконтролем заяв суб’єктів, поданих для отримання висновків на 

право проведення переговорів, із залученням, у разі необхідності, міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади та Міжвідомчої комісії з політики військово-

технічного співробітництва та експортного контролю;  

отримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності висновків 

Держекспортконтролю щодо можливості проведення переговорів з визначенням, у разі 

необхідності, особливих умов, які необхідно виконати під час проведення таких переговорів; 

укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності договорів  (контрактів)  з  

іноземними  суб'єктами   господарської діяльності з урахуванням рекомендацій, що 

визначаються Кабінетом Міністрів України;  

подання суб'єктами  зовнішньоекономічної діяльності до Держекспортконтролю 

звітів про підсумки проведення  переговорів  з іноземними суб'єктами господарської 

діяльності (форма звіту та термін його подання визначається Держекспортконтролем, 

надається у розділі 4 тому 4 цього довідника); 

відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за порушення 

встановленого порядку проведення переговорів. 

9.5.  Документи, що надаються для отримання висновку про можливість 

проведення переговорів та їх призначення 

Для одержання висновку про можливість проведення переговорів суб'єкт  

зовнішньоекономічної  діяльності  надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим 

викладом  мети  звернення,  до якого додає: 

заяву типової форми; 



 

 

108 

письмове погодження міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, 

до сфери управління якого він належить. 

Разом з зазначеними документами суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які 

визначені у постанові Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 року № 1228, надають 

письмове підтвердження Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг 

військового та спеціального призначення “Укрспецекспорт” щодо узгодження 

маркетингової діяльності стосовно конкретного ринку збуту товарів військового 

призначення,  у тому числі встановлення контрактних (зовнішньоторговельних) цін на такі 

товари. 

Порядок державного контролю за проведенням переговорів визначений у 

Положенні про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з 

укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних 

передач товарів військового призначення та подвійного використання, текст якого наведено 

у розділі 3 тому 4 цього довідника.  

Порядок оформлення заяви та подання документів до Держекспортконтролю 

викладено в Інструкції щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволів (висновків) 

Держекспортконтролю на здійснення експорту, імпорту, тимчасового вивезення (ввезення) 

та транзиту товарів, що підлягають експортному контролю, на проведення переговорів, 

пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на 

отримання імпортних сертифікатів України, текст якої   наведено у розділі 4 тому 4 цього 

довідника.  
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Глава 10. Особливості укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

про здійснення міжнародних передач товарів 

10.1. Загальні вимоги щодо укладання зовнішньоекономічних договорів     

(контрактів) 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) стосовно міжнародних передач товарів є 

одним з важливих документів, до якого, крім інших положень, рекомендується вносити 

положення, що стосуються особливостей здійснення конкретної міжнародної передачі 

товарів, а також відповідні зобов’язання та гарантії імпортера щодо виконання умов 

поводження з товарами, що імпортуються, та надання про це відповідних документів. 

Статтею 17 Закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами 

товарів військового призначення та подвійного використання” визначено порядок укладання 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно міжнародних передач товарів, що 

підлягають державному експортному контролю, а також визначено право Кабінету Міністрів 

України встановлювати вимоги щодо здійснення таких передач. Цією статтею передбачено, 

що „зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних передач товарів 

укладаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства з 

урахуванням вимог щодо здійснення таких передач, установлених Кабінетом Міністрів 

України”. 

Відповідно до Закону України від 16.04.91 № 959-ХІІ „Про зовнішньоекономічну 

діяльність” (з наступними змінами і доповненнями) під терміном „зовнішньоекономічний 

договір (контракт) розуміється „матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, 

зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності”. 

Статтею 6 зазначеного Закону встановлені загальні вимоги до 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та право, що застосовується до них, а саме: 

„Суб’єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають 

бути здатними до укладання договору (контракту) відповідно до цього та інших законів 

України та/або закону місця укладання договору (контракту). Зовнішньоекономічний договір 

(контракт) складається відповідно до цього та інших законів України з урахуванням 

міжнародних договорів України. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності при складанні 

тексту зовнішньоекономічного договору (контракту)  мають право використовувати відомі 

міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено 

прямо та у виключній формі цим та іншими законами України. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо 

інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. Повноваження 

представника на укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може випливати з 

доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечать цьому 

Закону”. 

Форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також умови, які повинні 

бути передбачені в договорі (контракті), визначені у Положенні про форму 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), 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 передбачені в договорі, 

відносяться назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення; преамбула; 

предмет договору (контракту); кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання 
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послуг); базисні умови поставки товарів (прийому-здачі виконаних робіт або послуг); ціна та 

загальна вартість договору (контракту); умови платежів; умови здачі (приймання) товару 

(робіт, послуг); упаковка та маркування; форс-мажорні обставини; санкції та рекламації; 

арбітраж; юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін. 

Цим же Положенням передбачено, що „за домовленістю сторін в договорі 

(контракті) можуть визначитись додаткові умови: 

страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору (контракту), 

агентів перевізників, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачі 

технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, мит, 

зборів, різного роду захисні застереження, з якого моменту договір (контракт) починає діяти, 

кількість підписаних примірників договору (контракту), можливість та порядок внесення 

доповнень та змін до договору (контракту) та інше”. 

Саме в цьому розділі зовнішньоекономічного договору (контракту) рекомендується 

визначати додаткові вимоги щодо здійснення міжнародних передач товарів, які встановлені 

Кабінетом Міністрів України. 

Зазначені вимоги наведені у Положенні про порядок державного контролю за 

проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та 

подвійного використання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 4 лютого 1998 

року № 125 (з наступними змінами і доповненнями), 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 змінами і доповненнями). 

Відповідно до Положення про порядок державного контролю за проведенням 

переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про 

здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного 

використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 4 лютого 1998 року № 125 

(з наступними змінами і доповненнями), застосування додаткових вимог щодо укладання 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) передбачено Кабінетом Міністрів України 

лише відносно договорів (контрактів) про експорт товарів, що підлягають державному 

експортному контролю. 

Загальними вимогами до укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

про експорт товарів відповідно до цього Положення передбачено (рекомендовано) включати 

до цих договорів (контрактів): 

відомості про кінцевого споживача товарів, найменування та кількість товарів, 

кінцеве призначення та місце їх використання; 

зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності залежно 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 здійснення таких передач лише за умови отримання письмової згоди на це експортера 

та Держекспортконтролю. 

 За рекомендацією Держекспортконтролю до зовнішньоекономічного договору  

(контракту) можуть бути включені зобов'язання іноземного суб'єкта господарської   



 111

діяльності надавати експортеру або відповідним державним органам України право на 

здійснення контролю за доставкою  товарів  кінцевому споживачу   та/або   проведення 

перевірок використання за призначенням товарів, що експортуються з України. 

У разі, коли у  постачанні  товарів  бере  участь  іноземний суб'єкт господарської    

діяльності - посередник, до зовнішньоекономічного  договору  (контракту) повинні бути 

включені його зобов'язання надавати необхідні документи, а також (за рекомендацією 

Держекспортконтролю)  забезпечувати  умови та надавати необхідні документи,  згідно з 

якими експортер  та/або відповідні   державні   органи   України  будуть  мати  можливість 

здійснити контроль за доставкою товарів кінцевому споживачу та/або провести   перевірки  

використання  за  призначенням  товарів,  що експортуються з України. 

Зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення експорту  технологій,  у  

тому  числі  як  результатів відповідних науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 

інших видів робіт, повинні містити положення  щодо  охорони   прав   інтелектуальної   

власності   або щодо  визначення обсягу і порядку переходу права цієї власності до іншої 

особи. 

Норма про охорону прав інтелектуальної власності або про визначення обсягу і 

порядку переходу права цієї власності до іншої особи визначена Кабінетом Міністрів 

України як обов’язкова для включення до зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

стосовно експорту технологій. 

Слід  підкреслити, що якщо суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності не враховані 

рекомендації щодо додаткових вимог до договору (контракту), це не звільняє такого суб’єкта 

від надання документів іншої, ніж договір (контракт), форми, які містять рекомендовані 

вище гарантії та зобов’язання. Так, Положенням визначено, що якщо суб'єктом 

зовнішньоекономічної діяльності до зовнішньоекономічного договору (контракту) не 

включені положення, передбачені окремими пунктами цього Положення, або у разі коли 

зовнішньоекономічний договір (контракт) укладений з іноземним суб'єктом господарської 

діяльності - посередником, цей суб'єкт зобов'язаний отримати від іноземного суб'єкта 

документи, які містять перелічені у зазначених пунктах відомості, зобов'язання чи гарантії, 

та подати їх Держекспортконтролю разом із заявою про отримання відповідного дозволу на 

експорт товарів. 

Кабінетом Міністрів України встановлений виняток, який дозволяє суб’єкту не 

вносити додаткові вимоги та не надавати окремі документи. У Положенні визначено, що 

„відомості, а також зобов'язання чи гарантії іноземного суб'єкта господарської діяльності за 

згодою Держекспортконтролю можуть не включатися до зовнішньоекономічного договору 

(контракту), а відповідні документи не надаватися Держекспортконтролю у разі здійснення 

експорту товарів до держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю...”. 

Наявність зазначеної норми дозволяє спрощувати процедури державного 

експортного контролю у визначених вище випадках. 

10.2. Обмеження на укладання чи виконання зовнішньоекономічних договорів  

Виходячи з принципів державної політики в галузі державного експортного 

контролю, викладених у статті 4 Закону України „Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання” щодо 

„нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки...” частиною 2 статті 17 

цього Закону передбачені відповідні заборони на укладання зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів), а саме: 

„Суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності 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, 
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якщо їм стало відомо, що такі товари можуть бути використані іноземною державою або 

іноземним суб'єктом господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення 

чи засобів її доставки”. 

У зв’язку з тим, що одним із основних чинників, які враховуються під час розгляду 

питань про надання дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів на право 

здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, є аналіз та оцінка відповідних гарантій, 

наданих іноземним споживачем, щодо використання товарів у заявлених цілях, частиною 3 

статті 17 цього Закону передбачено, що „суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності 

зобов'язаний відмовитися від виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) 

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 договорі (контракті) чи пов'язаних з ним документах, на підставі яких 

отримано дозвіл, висновок або міжнародний імпортний сертифікат”. 

Введення такої законодавчої норми дозволяє запобігати можливому 

несанкціонованому використанню товарів, що підлягають державному експортному 

контролю. 

 Додаткові вимоги до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), пов’язані із 

здійсненням перевірок використання товарів у заявлених 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 (з 

наступними змінами і доповненнями). 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 міністерством або іншим центральним органом 

виконавчої влади, до сфери управління якого він належить”. 

В деяких випадках під час експорту товарів держави-експортери чи суб’єкти цих 

держав, виходячи із власного законодавства, можуть вимагати здійснення перевірок 

кінцевого використання у заявлених імпортером цілях товарів, які вони експортують. 

Якщо іноземний суб’єкт вимагає забезпечити можливість перевірок кінцевого 

використання таких товарів, слід звернути увагу українських імпортерів, що відповідно до 

законодавства перевірка  за  участю представників іноземних експортерів та/або   

компетентних   державних   органів   експортера фактичного  використання  кінцевими 

споживачами в Україні товарів, які  були  імпортовані  з  наданням  державних  гарантій  

щодо  їх використання  у  заявлених  цілях,  може  проводитися тільки у випадках,    

передбачених     зовнішньоекономічними     договорами (контрактами),  або  коли  це  

обумовлено міжнародними договорами, учасниками яких є держава експортер та Україна. 

Відповідно до встановленого порядку українські імпортери, перш ніж укласти такий 

договір (контракт), який передбачає зазначені вище перевірки, повинні здійснити додаткові 

заходи, а саме:  

узгодити питання укладання такого контракту з міністерством або іншим 

центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить суб’єкт; 

звернутися до Держекспортконтролю за отриманням відповідного висновку на право 

укладання такого контракту. 

У разі отримання відповідних позитивних висновків суб’єкт має право укласти 

зазначений договір (контракт) та повідомити про його укладення Держекспортконтроль та 
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центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить суб’єкт. 

10.3. Особливості укладання зовнішньоекономічних договорів  (контрактів) про 

експорт окремих груп товарів 

Крім загальних додаткових вимог до зовнішньоекономічного договору (контракту),  

Положенням про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з 

укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних 

передач товарів військового призначення та подвійного використання (постанова Кабінету 

Міністрів України від 4 лютого 1998 року № 125 (з наступними змінами і доповненнями), 

встановлені особливості укладання таких договорів (контрактів) про експорт окремих видів 

товарів. 

Так, до „зовнішньоекономічного договору (контракту) про експорт  товарів  

військового  призначення, крім  зазначених вище відомостей  та зобов'язань, рекомендується 

включити такі зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності: 

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 реекспортом чи передаванням; 

надати сертифікат  кінцевого споживача,  імпортний сертифікат або  інший  

документ,  який  містить  підтвердження  або  гарантії уповноваженого  державного органу 

держави призначення товарів щодо їх кінцевого використання; 

надати сертифікат підтвердження доставки  товарів  або  інший документ,  

оформлений  або  підтверджений  уповноваженим державним органом держави призначення  

товарів,  який  підтверджує  ввезення товару чи кожної партії товару на територію цієї 

держави”. 

Враховуючи особливу „чутливість” товарів військового призначення Положенням 

визначено, що „зовнішньоекономічний договір  (контракт)  про експорт товарів військового   

призначення за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - посередника може 

бути укладений лише за наявності у нього повноважень на здійснення  

зовнішньоекономічних операцій   з   товарами   військового  призначення,  підтверджених 

уповноваженим  державним  органом  держави,  на   території   якої зареєстрований  

зазначений суб'єкт,  або підтверджених іншим чином відповідно до законодавства цієї 

держави”. 

На відміну від зазначених вище товарів військового призначення клас товарів 

подвійного використання поділяється на декілька груп таких товарів, кожна з яких має власні 

особливості щодо здійснення міжнародних передач. У зазначеному вище Положенні 

Кабінетом Міністрів України визначено, що до „зовнішньоекономічного договору 

(контракту) про експорт  товарів  подвійного використання рекомендується  включити 

зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності надавати сертифікат кінцевого 

споживача або інший  документ,  який  містить необхідні  відомості,  зобов'язання  та  

гарантії  щодо  кінцевого використання товарів,  а також додаткові відомості та зобов'язання 

щодо окремих груп товарів, а саме: 

1) товарів,  що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь,  

військової чи спеціальної техніки, рекомендується включити зобов'язання іноземного 

суб'єкта господарської діяльності 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 реекспортом чи передаванням; 

2) товарів,  що  можуть бути використані у створенні ракетної зброї,  рекомендується  

включити  такі   зобов'язання   іноземного суб'єкта господарської діяльності: 

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях,  не пов'язаних із 
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створенням ракетних засобів доставки зброї  масового знищення; 

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 споживача,  не пов'язаних з  їх  наступним  копіюванням, 

модифікуванням, реекспортом чи передаванням;  

3) товарів,  що  можуть  бути використані у створенні ядерної зброї,  рекомендується  

включити  такі   зобов'язання   іноземного суб'єкта господарської діяльності: 

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  споживача,  не  пов'язаних  з їх наступним копіюванням, 

модифікуванням, реекспортом чи передаванням; 

4) товарів,  що можуть бути використані у створенні  хімічної зброї,  рекомендується 

включити хімічну назву,  структурну формулу та реєстраційний номер товару за 

міжнародним довідником  "Chemical abstracts  service",  якщо  він  йому  присвоєний (у разі 

експорту хімікатів),  а  також  такі   зобов'язання   іноземного   суб'єкта господарської 

діяльності: 

використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не  стосуються  

створення  хімічної  зброї  або  будь-якої   іншої діяльності,   забороненої   Конвенцією   про   

заборону  розробки, виробництва,  накопичення і застосування хімічної зброї та про  її 

знищення; 

не реекспортувати  і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого  

споживача,  або  що  такі  товари  призначені  для власних  потреб кінцевого споживача,  не 

пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням; 

5) товарів,  що   можуть   бути   використані   у   створенні бактеріологічної 

(біологічної) та токсинної зброї,  рекомендується включити назву штаму збудника 

захворювання (патогену) чи токсину з посиланням  на  відповідний  паспорт  (у  разі  

експорту збудників захворювань (патогенів) чи токсинів),  а також  такі  зобов'язання 

іноземного суб'єкта господарської діяльності: 

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  бактеріологічної  (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 реекспортом чи передаванням. 

Якщо експорт товарів подвійного використання здійснюється  до держав,   які   не  є  

членами  відповідного  міжнародного  режиму експортного   контролю,    до    

зовнішньоекономічного    договору (контракту)   рекомендується   включити   зобов'язання  

іноземного суб'єкта господарської діяльності надати імпортний сертифікат  або інший  

документ,  який  оформлений або підтверджений уповноваженим державним  органом   

держави призначення товарів і містить підтвердження або  гарантії  цього державного органу 

щодо імпорту зазначеного товару до цієї держави. 

Крім того, за рекомендацією Держекспортконтролю, до зовнішньоекономічного 
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договору  (контракту)  про експорт товарів подвійного використання до будь-яких держав 

можуть бути  внесені  зобов'язання  іноземного суб'єкта господарської діяльності надати: 

імпортний сертифікат або інший документ,  який оформлений або підтверджений 

уповноваженим державним органом держави  призначення товарів  і  містить  підтвердження  

або  гарантії цього державного органу щодо імпорту товарів до цієї держави; 

сертифікат підтвердження доставки товарів або інший документ, оформлений   або  

підтверджений  уповноваженим  державним  органом держави призначення товарів,  яким 

підтверджується ввезення товару чи кожної партії товару на територію цієї держави”. 

Загальні та додаткові вимоги щодо укладання зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) про експорт товарів військового призначення та товарів подвійного 

використання зазначені у Положенні про порядок державного контролю за проведенням 

переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про 

здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного 

використання, яке наведено у Томі 4 цього довідника. 
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Глава 11. Міжнародні передачі товарів, що підлягають державному 

експортному контролю 

Законодавством визначено, що Кабінет Міністрів України встановлює порядок 

здійснення контролю за міжнародними передачами товарів, що підлягають державному 

експортному контролю відповідно до Закону України „Про державний контроль за 

міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” та 

інших законів України, а також актів Президента України залежно від конкретних груп 

товарів. 

11.1.  Товари військового призначення (ТВП) 

Клас „товари військового призначення” є одночасно і групою цих товарів, щодо яких 

відповідно до „Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами 

товарів військового призначення”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 20.11.03 № 1807, застосовуються процедури державного експортного контролю, які 

відповідають керівним принципам здійснення такого контролю, що рекомендовані у рамках 

діяльності міжнародного режиму експортного контролю Вассенаарська домовленість, 

членом якого є Україна. 

У разі, якщо за підсумками класифікації та ідентифікації товарів визначено, що 

товари відносяться до товарів військового призначення, суб’єкт підприємницької діяльності 

поряд з іншими загальними процедурами зовнішньоекономічної діяльності повинен 

здійснити додаткові заходи, передбачені вимогами державного експортного контролю, а 

саме: 

здійснити реєстрацію в Держекспортконтролі у якості суб’єкта здійснення 

міжнародних передач товарів; 

відносно реєстрації див. Главу 4 цього Тому. 

отримати відповідні повноваження на експорт та імпорт товарів військового 

призначення, крім випадків, передбачених пунктом 4 „Положення про порядок надання 

суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, 

імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять 

державну таємницю”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 

1998 р. № 838; 

 відносно повноважень див. Главу 5 цього Тому. 

отримувати відповідні висновки Держекспортконтролю щодо можливості 

проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів)  про здійснення експорту товарів військового призначення до будь-яких 

держав, крім випадків, передбачених пунктом 4 „Положення про порядок державного 

контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів)  про здійснення експорту товарів військового призначення та 

подвійного використання”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 

лютого 1998 р. № 125; 

 відносно дозволів та висновків  див. Главу 6 цього Тому. 

укладати зовнішньоекономічні договори (контракти)  про здійснення експорту 

товарів до будь-яких держав з урахуванням вимог у галузі державного експортного 

контролю; 

 відносно  зовнішньоекономічних договорів див. Главу 10  цього Тому. 
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здійснювати міжнародні передачі товарів лише на підставі відповідних дозволів чи 

висновків Держекспортконтролю; 

здійснювати заходи щодо контролю доставки та кінцевого використання 

експортованих товарів військового призначення; 

 відносно контролю доставки та кінцевого використання товарів див. Главу 

12  цього Тому. 

звітувати до Держекспортконтролю про використання отриманих дозвільних 

документів; 

 відносно звітності див. Главу 13  цього Тому. 

нести відповідальність за порушення встановленого порядку здійснення 

міжнародних передач товарів відповідно до законодавства. 

 відносно відповідальність за порушення встановленого порядку здійснення 

міжнародних передач товарів див. Главу 15  цього Тому.  

Міжнародна передача товарів військового призначення може здійснюватися 

суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів (далі – суб'єкт)  або іноземним суб'єктом 

господарської чи іншої діяльності (далі – іноземний суб'єкт) за наявності у нього 

відповідного дозволу чи висновку, що надається Держекспортконтролем.  

11.1.1.   Експорт товарів військового призначення 

Експорт ТВП здійснюється на підставі відповідного дозволу Держекспортконтролю. 

11.1.1.а.   Отримання разового дозволу на право експорту ТВП  

Для отримання разового дозволу на право експорту ТВП суб'єкт надсилає 

Держекспортконтролю лист, до якого додаються:  

Примітка: у листі-зверненні повинно бути викладені гарантії експортера щодо 

надання документів про підтвердження доставки товарів військового призначення та 

термін надання цих документів. 

 Зазначені гарантії  не визначається у разі здійснення суб’єктом експорту на 

виконання міжнародних договорів  про військово-технічне співробітництво, виробничу або 

науково-технічну кооперацію (які передбачають таку передачу з визначенням в 

міждержавному або міжурядовому договорі конкретних найменувань товарів, а також їх 

експортерів та кінцевих споживачів). 

заява за встановленою Держекспортконтролем формою; 

 відносно заяви див. Главу 2 Том 1 цього Довідника. 

засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та 

роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених 

у заяві товарів;  

 відносно реєстрації див. Главу 4 цього Тому. 

висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі 

товарів (на вимогу Держекспортконтролю). 



 

 

118 

 Примітка: з ціллю скорочення терміну розгляду звернення суб'єкта 

Держекспортконтроль рекомендує одразу додавати до пакету документів висновок 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких 

належить суб'єкт господарювання у разі наміру здійснення експорту технологій, виробів, 

які відносяться до основних фондів суб'єкта господарювання з державною формою 

власності. 

засвідчена копія документа про державну реєстрацію договору про трансфер 

технологій; 

Примітка: надається у разі намірів отримати дозвіл на експорт технології, для 

трансферу якої встановлюється режим цільового субсидіювання згідно із статтею 22 

Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”; 

засвідчена копія свідоцтва про державну акредитацію суб’єкта; 

Примітка: надається у разі намірів отримати дозвіл на експорт технології 

суб'єктами, які провадять посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій; 

оригінали документів про зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого 

споживача стосовно імпортованих товарів;  

відносно документів про гарантії див. Главу7 цього Тому. 

Зверніть увагу! Зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача 

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, найменування 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.  

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 визначено його зобов'язання про здійснення таких 

операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю. 

документ про походження товарів; 

Примітка: документ не формалізовано, цей документ повинен надавати  змогу 

визначитися з походженням товару у експортера; 

засвідчені в установленому порядку:  

копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві 

товарів; 

 копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство-

посередник;  

копію відповідного висновку Держекспортконтролю на право проведення 

переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічного договору (контракту) на 

експорт товарів; 

Примітка: копія відповідного висновку Держекспортконтролю не  надається  у 

випадках, передбачених пунктом 4 Положення про порядок державного контролю за 

проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та 
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подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 

лютого 1998 р. N 125; 

 копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав 

Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього 

суб'єкта в Держекспортконтролі; 

письмове погодження Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг 

військового та спеціального призначення „Укрспецекспорт”; 

Примітка: погодження подається до Держекспортконтролю у разі намірів 

експорту товарів військового призначення суб’єктами, яким надані повноваження 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999р. № 1228 і яки здійснюють 

експорт в рамках цих повноважень. 

У разі коли іноземний суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом 

із зазначеними вище документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи 

підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, у якому 

кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів.  

Зверніть увагу! Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного 

договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у 

поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або 

іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом 

держави призначення товарів, зазначений документ може не надаватися. 

 У разі коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через 

посередників, до листа додаються: 

оригінали документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо передачі 

товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті 

кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі; 

документ, який підтверджує повноваження кожного посередника на здійснення 

зовнішньоекономічної операції з товарами, виданий уповноваженим державним органом 

держави, на території якої зареєстрований зазначений посередник, або інший документ, який 

підтверджує такі повноваження відповідно до законодавства цієї держави. 

Зверніть увагу Іноді прийняття обґрунтованого рішення щодо можливості надання 

відповідного дозволу чи висновку не може бути прийнято Держекспортконтролем без 

отримання від суб’єкта додаткової інформації (як правило це інформація, яка пояснює чи 

уточнює зазначені вище документи). У таких випадках Держекспортконтроль відповідно 

до законодавства може вимагати від суб'єкта надання додаткових відомостей або 

документів. Не слід розцінювати зазначену вимогу як зволікання у прийнятті рішення, 

навпаки це надає змогу не відхиляти заяву, а ретельно її проаналізувати та прийняти 

обґрунтоване рішення. 

У разі експорту товарів до держав - учасниць міжнародного режиму експортного 

контролю "Вассенаарська домовленість" документи, які визначають зобов'язання та гарантії 

кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів, за погодженням з 

Держекспортконтролем можуть не надаватися.  

Примітка: для отримання зазначеного погодження  суб’єкту, до проведення 

переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 

експорту товарів військового призначення, необхідно звернутися до Держекспортконтролю 

з обґрунтуванням причин неподання документів про зобов'язання та гарантії кінцевого 

споживача стосовно імпортованих товарів. 
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11.1.1.б. Особливості надання документів для отримання генерального 

(відкритого) дозволу на право експорту товарів.  

Зазначені нижче документи, а саме: 

копія зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві 

товарів, копія договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство-

посередник, копія відповідного висновку Держекспортконтролю на право проведення 

переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічного договору (контракту) на 

експорт товарів та  документи про гарантії  до листа щодо отримання генерального дозволу 

не додаються. Таки документи подаються Держекспортконтролю разом зі звітом суб'єкта про 

використання дозволу. 

Фактичне відвантаження товарів, передбачених для експорту за відповідним 

відкритим або генеральним дозволом, суб’єкт повинен здійснювати лише після отримання 

зазначених вище документів. 

 Примітка: Для отримання відповідного генерального дозволу до листа замість 

зазначених документів додається документ, який містить підтвердження кінцевого 

споживача про намір імпорту визначених у заяві товарів та гарантії щодо їх використання 

виключно у заявлених цілях. 

До документів про отримання генерального (відкритого) дозволу додається 

засвідчена копія свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового 

експортного контролю, створеної суб’єктом. 

11.1.2.  Імпорт товарів військового призначення 

Для отримання разового дозволу на право імпорту ТВП суб'єкт надсилає 

Держекспортконтролю лист, до якого додаються:  

заява за встановленою Держекспортконтролем формою; 

засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та 

роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених 

у заяві товарів; 

 висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі 

товарів (на вимогу Держекспортконтролю). 

засвідчена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору 

(контракту) на імпорт зазначених у заяві товарів, а у разі, коли імпортером є підприємство-

посередник - засвідчена копія договору комісії, доручення тощо;  

сертифікат кінцевого споживача за формою, встановленою Положенням 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 р. № 920.  

У разі коли суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом із 

зазначеними вище документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи 

підтверджений уповноваженим державним органом України, у якому кінцевий споживач 

підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів.  

Зверніть увагу: Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного 

договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у 

поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або 

іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом 

України, зазначений документ може не надаватися.  
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У разі коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через 

посередників, до листа додаються: 

оригінали документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо передачі 

товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті 

кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі; 

документ, який підтверджує повноваження посередника на здійснення 

зовнішньоекономічної операції з товарами, виданий уповноваженим державним органом 

України. 

Якщо умовою імпорту товарів в Україну є оформлення Українською стороною 

документів про гарантії їх кінцевого використання, оформлення таких документів 

здійснюється відповідно до Положення про порядок надання гарантій та здійснення 

державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях 

товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 920. 

Передача іншому кінцевому споживачеві товарів військового призначення, які були 

ввезені на територію України з наданням відповідного міжнародного імпортного 

сертифіката, здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх імпорту. При цьому 

додатково до визначених вище документів, суб'єкт подає документи, які підтверджують 

відсутність обмежень на таку передачу з боку постачальника цих товарів в Україну 

11.1.2.а. Особливості надання документів для отримання генерального 

(відкритого) дозволу на право імпорту товарів.  

Крім документів, визначених у пункті 11.1.2., додається також засвідчена копія 

свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, 

створеної суб’єктом. 

11.1.3.  Тимчасове вивезення товарів військового призначення 

Для отримання разового висновку на тимчасове вивезення товарів суб'єкт надсилає 

Держекспортконтролю лист, до якого додаються:  

заява за встановленою Держекспортконтролем формою; 

засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та 

роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених 

у заяві товарів;  

висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі 

товарів (на вимогу Держекспортконтролю). 

11.1.3.а. Тимчасове вивезення товарів без переходу права власності на товар 

Тимчасове вивезення товарів для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, 

проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності 

на товар, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.  

До листа про надання такого висновку, крім документів, зазначених у пункті 11.1.3. 

цього, додаються:  

документ, який містить відомості про найменування виставки або ярмарку, місце і 

строк експонування або випробування товарів тощо, а також зобов'язання (гарантії) щодо 

зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик;  

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення 

товарів (запрошення для участі у виставці або ярмарку, зовнішньоекономічного договору 



 

 

122 

(контракту), угоди з іноземним партнером тощо), та довідки про ступінь секретності товару, 

яку суб'єкт подавав під час проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації цього 

суб'єкта в Держекспортконтролі.  

11.1.3.б. Тимчасове вивезення товарів військовими формуваннями України  

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 

Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім заяви та висновку міністерства, 

іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт, 

додаються:  

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення 

товарів;  

довідка про ступінь секретності кожного з найменувань товарів, що передбачається 

для тимчасового вивезення. 

11.1.4.  Тимчасове ввезення товарів військового призначення 

Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх 

ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за відповідним висновком 

Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів), 

включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здійснюється за дозволом 

Держекспортконтролю. Зазначені висновок та дозвіл надаються суб'єкту на підставі 

документів, визначених у пункті 11.1. цією Глави.  

11.1.4.а. Тимчасове ввезення товарів без переходу права власності на товари 

Тимчасове ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, реклами, 

проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності 

на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа 

про надання висновку додаються: 

 заява за встановленою Держекспортконтролем формою; 

засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та 

роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених 

у заяві товарів;  

висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі 

товарів (на вимогу Держекспортконтролю). 

документ, який містить відомості про найменування виставки, ярмарку, місце і строк 

експонування товарів;  

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів 

(запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) 

тощо).  

11.1.4.б. Тимчасове ввезення товарів військовими формуваннями України  

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 

Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім заяви та висновку міністерства, 

іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт, 

додаються засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення 

товарів.   
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Засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та 

роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених 

у заяві товарів не надаються. 

11.1.5.  Транзит товарів військового призначення територією України 

Транзит ТВП територією України здійснюється за наявності позитивного висновку 

Держекспортконтролю України. 

Для одержання висновку на право транзиту товарів територією України іноземний 

суб'єкт надсилає Держекспортконтролю лист, до якого додаються:  

заява за встановленою Держекспортконтролем формою;  

засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера або інший офіційний 

документ, що містить необхідні відомості для проведення експертизи в галузі експортного 

контролю та прийняття відповідного рішення;  

інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого споживача, імпортного 

сертифіката, технічні дані та призначення товарів тощо) залежно від категорії товару та 

держави - одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю. 

Примітка: У випадках, коли транзит ТВП забезпечується суб’єктом здійснення 

міжнародних передач товарів крім зазначених вище  документів  додаються засвідчені 

копії: 

посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення 

Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві 

товарів;  

договору комісії ( доручення тощо) щодо отримання висновку на право транзиту 

територією України товарів військового призначення) ; 

копію документу, які підтверджують наявність у суб’єкта повноважень на 

експорт товарів військового призначення (послуг з посередницької (брокерської) діяльності). 

11.2.   Товари подвійного використання (ТПВ) 

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”, до яких застосовується порядок здійснення контролю, 

рекомендований відповідними керівними принципами міжнародного режиму експортного 

контролю Вассенаарська домовленість; 

група „товари, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї”, до яких 

застосовується порядок здійснення контролю, рекомендований відповідними керівними 

принципами міжнародного режиму експортного контролю Режим контролю за ракетними 

технологіями; 

група „товари, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї”, до яких 

застосовується порядок здійснення контролю, рекомендований 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, рекомендований відповідними керівними 

принципами міжнародного режиму експортного контролю Австралійська група та 

Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї 

та про її знищення; 
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група „товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної 

(біологічної) та токсинної зброї”, до яких застосовується порядок здійснення контролю, 

рекомендований відповідними керівними принципами міжнародного режиму експортного 

контролю Австралійська група та Конвенцією про заборону розробки, виробництва та 

нагромадження запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення. 

Визначений Кабінетом Міністрів України Порядок здійснення державного контролю 

за міжнародними передачами товарів подвійного використання містить окремі положення 

про особливості здійснення контролю за зазначеними вище конкретними групами товарів і 

встановлює основні та додаткові вимоги до здійснення конкретних міжнародних передач 

таких товарів.  Цей  Порядок затверджено  постановою  Кабінету  Міністрів   України   від   

28 січня 2004 року № 86. У додатках до зазначеного порядку наведені списки відповідних 

товарів подвійного використання, щодо яких застосовуються процедури державного 

експортного контролю. 

У разі, якщо за підсумками класифікації та ідентифікації товарів визначено, що 

товари відносяться до товарів подвійного використання, суб’єкт підприємницької діяльності 

поряд з іншими загальними процедурами зовнішньоекономічної діяльності повинен 

здійснити додаткові заходи, передбачені вимогами державного експортного контролю, а 

саме: 

здійснити реєстрацію в Держекспортконтролі у якості суб’єкта здійснення 

міжнародних передач товарів; 

відносно реєстрації див. Главу 4 цього Тому. 

отримувати відповідні висновки Держекспортконтролю щодо можливості 

проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів)  про експорт товарів подвійного використання, на поставки яких до іноземної 

держави встановлено часткове ембарго, крім випадків, передбачених пунктом 4 Положення 

про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів)  про здійснення експорту товарів військового 

призначення та подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 4 лютого 1998 р. № 125; 

відносно переговорів див. Главу 9 цього Тому. 

укладати зовнішньоекономічні договори (контракти)  про здійснення експорту 

товарів до будь-яких держав з урахуванням вимог у галузі державного експортного 

контролю; 

відносно договорів див. Главу 10 цього Тому. 

здійснювати міжнародні передачі  товарів (в залежності від груп товарів та 

характеру міжнародної передачі) на підставі відповідних дозволів чи висновків 

Держекспортконтролю; 

здійснювати заходи щодо контролю доставки та кінцевого використання 

експортованих товарів подвійного використання; 

 відносно контролю доставки та кінцевого використання товарів див. Главу 

12 цього Тому. 

звітувати до Держекспортконтролю про використання отриманих дозвільних 

документів; 
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відносно звітності див. Главу 13 цього Тому. 

нести відповідальність за порушення встановленого порядку здійснення 

міжнародних передач товарів відповідно до законодавства. 

відносно  відповідальності за порушення встановленого порядку здійснення 

міжнародних передач товарів див. Главу 15 цього Тому. 

11.2.1.   Експорт товарів подвійного використання 

Експорт ТПВ здійснюється на підставі відповідного дозволу Держекспортконтролю. 

Для отримання разового дозволу на право експорту товарів суб'єкт надсилає 

Держекспортконтролю лист, до якого додаються:  

заява за встановленою Держекспортконтролем формою; 

засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та 

роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених 

у заяві товарів;  

висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі 

товарів (на вимогу Держекспортконтролю). 

Примітка1: в окремих випадках експорту ТПВ ( за рішенням 

Держекспортконтролю) у листі-зверненні повинно бути викладені гарантії експортера 

щодо надання документів про підтвердження доставки товарів подвійного використання 

та термін надання цих документів. Необхідність надання таких гарантій визначається 

Держекспортконтролем під час прийняття рішення про надання висновку щодо 

можливості проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів)  про експорт товарів подвійного використання, або при наданні 

відповідного дозволу на експорт таких товарів . 

Примітка2: з ціллю скорочення терміну розгляду звернення суб'єкта 

Держекспортконтроль рекомендує одразу додавати до пакету документів висновок 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких 

належить суб'єкт господарювання у разі наміру здійснення експорту технологій, виробів, 

які відносяться до основних фондів суб'єкта господарювання з державною формою 

власності. 

засвідчена копія документа про державну реєстрацію договору про трансфер 

технологій; 

Примітка: документ надається у разі намірів отримати дозвіл на експорт 

технології, для трансферу якої встановлюється режим цільового субсидіювання згідно із 

статтею 22 Закону України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій”; 

засвідчена копія свідоцтва про державну акредитацію суб’єкта; 

Примітка: надається у разі намірів отримати дозвіл на експорт технології 

суб'єктами, які провадять посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій; 

копія відповідного висновку Держекспортконтролю на право проведення 

переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічного договору  (контракту)   на   

експорт товарів, крім випадків, передбачених  пунктом  4 Положення про порядок 

державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів 
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військового призначення та  подвійного використання,  затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125. 

Примітка: копія зазначеного  висновку  додається у разі коли експорт товарів 

здійснюється до держав,  стосовно яких  Радою  Безпеки  ООН  установлено  часткове  

ембарго  на   їх поставки. 

документ про походження товарів; 

 Примітка: документ надається у довільній формі,  але він повинен надавати  змогу 

визначитися з походженням товару у експортера; 

засвідчені в установленому порядку:  

копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт зазначених у заяві 

товарів, а також копію договору комісії, доручення тощо, якщо експортером є підприємство-

посередник;  

копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав 

Держекспортконтролю під час проведення попередньої експертизи товарів і реєстрації цього 

суб'єкта в Держекспортконтролі; 

оригінали документів про зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого 

споживача стосовно імпортованих товарів.  

відносно документів про гарантії див. Главу 7 цього Тому. 

 Зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого споживача 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, найменування 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; 

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 споживача,  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 споживача,  не пов'язаних з  їх  наступним  копіюванням, 

модифікуванням, реекспортом чи передаванням; 

в) товарів,  що  можуть бути використані у створенні хімічної зброї: 
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використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не   стосуються  

створення  хімічної  зброї  або  будь-якої  іншої діяльності,  забороненої   Конвенцією   про   

заборону   розробки, виробництва,  накопичення  і застосування хімічної зброї та про її 

знищення; 

не реекспортувати і не передавати отримані товари  будь-кому, крім  кінцевого  

споживача,  або,  що  такі  товари призначені для власних потреб кінцевого споживача,  не 

пов'язаних з їх  наступним реекспортом 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  експорту 

хімікатів); 

г) товарів,   що   можуть   бути   використані   у  створенні бактеріологічної 

(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 бактеріологічної (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 реекспортом чи передаванням. 

У документі, який містить зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта, повинна бути 

зазначена назва штаму збудника захворювання (патогену) чи токсину з посиланням на 

відповідний паспорт (у  разі експорту збудників захворювань (патогенів) чи токсинів). 

Зверніть увагу! 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 визначено його зобов'язання про 

здійснення таких операцій лише  за наявності письмової згоди на це експортера та 

Держекспортконтролю. 

 Це дуже важливо! 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,  обов’язково додається імпортний сертифікат або інший 

документ,  оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави  

призначення товарів,  і  містить  підтвердження  або гарантії цього державного органу 

щодо імпорту зазначеного товару до цієї держави. 

 У разі коли іноземний суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом 

із зазначеними у цьому пункті документами до листа додається оригінал документа, 

оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення 

товарів, у якому кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому 

товарів. 

Зверніть увагу! Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного 

договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому 

разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому 

документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом держави 

призначення товарів, зазначений документ може не надаватися.  

У разі коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через 

посередників, до листа додаються оригінали документів, які містять зобов'язання кожного 
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посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, 

визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому 

документі. 

Зверніть увагу Іноді прийняття обґрунтованого рішення щодо можливості надання 

відповідного дозволу чи висновку не може бути прийнято Держекспортконтролем без 

отримання від суб’єкта додаткової інформації (як правило це інформація, яка пояснює чи 

уточнює зазначені вище документи). У таких випадках Держекспортконтроль відповідно 

до законодавства може вимагати від суб'єкта надання додаткових відомостей або 

документів. Не слід розцінювати зазначену вимогу як зволікання у прийнятті рішення, 

навпаки це надає змогу не відхиляти заяву, а ретельно її проаналізувати та прийняти 

обґрунтоване рішення. 

У разі експорту товарів до держав - учасниць міжнародного режиму експортного 

контролю "Вассенаарська домовленість" документи, які визначають зобов'язання та гарантії 

кінцевого споживача стосовно імпортованих товарів, за погодженням з 

Держекспортконтролем можуть не надаватися.  

Примітка: для отримання зазначеного погодження  суб’єкту, до проведення 

переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 

експорту товарів військового призначення, необхідно звернутися до Держекспортконтролю 

з обґрунтуванням причин неподання документів про зобов'язання та гарантії кінцевого 

споживача стосовно імпортованих ним  товарів. 

11.2.1.а. Особливості подання документів для отримання генерального 

(відкритого) дозволу на право експорту ТПВ  

Крім документів визначених у пункті 11.2.1. додатково додається засвідчена копія 

свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, 

створеної суб’єктом. 

 відносно атестації СВФЕК  див. Главу 8 Тому 1 цього Довідника.   

Визначені у 11.2.1. договори та документи про гарантії до листа щодо отримання 

дозволу не додаються. Зазначені документи подаються Держекспортконтролю разом зі 

звітом суб'єкта про використання дозволу.  

Примітка: Для отримання відповідного генерального дозволу до листа замість 

зазначених документів додається документ, який містить підтвердження кінцевого 

споживача про намір імпорту визначених у заяві товарів та гарантії щодо їх використання 

виключно у заявлених цілях. 

Фактичне відвантаження товарів, передбачених для експорту за відповідним 

відкритим або генеральним дозволом, суб’єкт повинен здійснювати лише після отримання 

зазначених вище договорів та документів про гарантії. 

11.2.2.  Імпорт товарів подвійного використання 

Імпорт  та  тимчасове  ввезення  ТПВ  (крім  товарів, позначених зірочкою у списку 

товарів, що можуть бути використані у створенні  звичайних  видів  озброєнь, військової  чи 

спеціальної техніки,  зазначених у розділі А частини першої списку товарів, що можуть бути 

використані у створенні ядерної зброї,  частині першій списку товарів,  що можуть бути 

використані у  створенні  хімічної зброї,   та   частині   першій  списку  товарів,  що  можуть  

бути використані   у   створенні   бактеріологічної   (біологічної)  та токсинної   зброї,   а  

також  товарів,  тимчасове  ввезення  яких здійснюється  з  метою  надання  іноземному  

суб'єкту  послуг з їх ремонту,  обслуговування,  модернізації  тощо)  здійснюється  без 

дозволу  чи  висновку Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством. 
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11.2.2.а.   Отримання разового дозволу на право імпорту ТПВ 

Для отримання разового дозволу на право імпорту ТПВ суб'єкт надсилає 

Держекспортконтролю лист, до якого додаються:  

заява за встановленою Держекспортконтролем формою; 

засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та 

роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених 

у заяві товарів; 

 висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі 

товарів (на вимогу Держекспортконтролю). 

засвідчена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору 

(контракту) на імпорт зазначених у заяві товарів, а у разі, коли імпортером є підприємство-

посередник - засвідчена копія договору комісії, доручення тощо;  

сертифікат кінцевого споживача за формою, встановленою Положенням 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 р. № 920.  

У разі коли суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом із 

зазначеними вище документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи 

підтверджений уповноваженим державним органом України, у якому кінцевий споживач 

підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів.  

Зверніть увагу! Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного 

договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому 

разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому 

документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом України, 

зазначений документ може не надаватися.  

У разі коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через 

посередників, до листа додаються оригінали документів, які містять зобов'язання кожного 

посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, 

визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому 

документі. 

Якщо умовою імпорту товарів в Україну є оформлення Українською стороною 

документів про гарантії їх кінцевого використання, оформлення таких документів 

здійснюється відповідно до „Положення про порядок надання гарантій та здійснення 

державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях 

товарів, які підлягають державному експортному контролю”, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 920. 

 текст „Положення...” наведено у Томі 4 цього Довідника.   

Передача іншому кінцевому споживачеві товарів подвійного використання, які були 

ввезені на територію України з наданням відповідного міжнародного імпортного 

сертифіката, здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх імпорту. При цьому, крім 

документів, зазначених у цьому пункті суб'єкт подає документи, які підтверджують 

відсутність обмежень на таку передачу з боку постачальника цих товарів в Україну 
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11.2.2.б. Особливості надання документів для отримання генерального 

(відкритого) дозволу на право імпорту товарів.  

Для отримання генерального (відкритого) дозволу на імпорт ТВП надаються таки ж  

самі документи, як і для отримання разового дозволу, а також додається засвідчена копія 

свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, 

створеної суб’єктом. При цьому відповідні договори та документи про гарантії до заяви 

суб’єкта не додаються. Зазначені договори та документи про гарантії надаються до 

Держекспортконтролю разом із звітом про використання дозволу.  

Зверніть увагу!  Як і у випадках експорту товарів, фактичне їх відвантаження за 

генеральним (відкритим) дозволом можливо після  отримання суб’єктом відповідних 

договорів та документів про гарантії. 

11.2.3.  Тимчасове вивезення товарів подвійного використання 

Тимчасове вивезення ТПВ здійснюється на підставі висновку 

Держекспортконтролю. 

11.2.3.а.  Отримання разового висновку 

Для отримання разового висновку на тимчасове вивезення товарів суб'єкт надсилає 

Держекспортконтролю лист, до якого додаються:  

заява за встановленою Держекспортконтролем формою; 

засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та 

роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених 

у заяві товарів;  

висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі 

товарів (на вимогу Держекспортконтролю). 

11.2.3.б. Отримання висновку без переходу права власності на товар 

Тимчасове вивезення товарів для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, 

проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності 

на товар, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.  

До листа про надання такого висновку, крім документів, зазначених у підпункті 

11.2.3.а., додаються:  

документ, який містить відомості про найменування виставки або ярмарку, місце і 

строк експонування або випробування товарів тощо, а також зобов'язання (гарантії) щодо 

зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик;  

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення 

товарів (запрошення для участі у виставці або ярмарку, зовнішньоекономічного договору 

(контракту), угоди з іноземним партнером тощо), та довідки про ступінь секретності товару, 

яку суб'єкт подавав під час проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації цього 

суб'єкта в Держекспортконтролі.  

11.2.3.в. Тимчасове вивезення ТПВ військовими формуваннями 

Тимчасове вивезення ТПВ 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 

Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім документів, зазначених у 

пункті 11.2.3.а., додаються:  
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засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення 

товарів;  

довідка про ступінь секретності кожного з найменувань товарів, що передбачається 

для тимчасового вивезення. 

Зверніть увагу! Засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в 

Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення 

міжнародних передач зазначених у заяві товарів не надаються.  

11.2.4.  Тимчасове ввезення товарів подвійного використання 

Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх 

ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за відповідним висновком 

Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів), 

включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здійснюється за дозволом 

Держекспортконтролю. Зазначені висновок та дозвіл надаються суб'єкту на підставі 

документів, визначених у пунктах 11.2.3.а.  

11.2.4.а. Тимчасове ввезення ТПВ без переходу права власності на товар  

Тимчасове ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, реклами, 

проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності 

на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа 

про надання висновку додаються: 

 заява за встановленою Держекспортконтролем формою; 

засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та 

роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених 

у заяві товарів;  

висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери 

управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі 

товарів (на вимогу Держекспортконтролю). 

документ, який містить відомості про найменування виставки, ярмарку, місце і строк 

експонування товарів;  

засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів 

(запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) 

тощо).  

11.2.4.б. Тимчасове ввезення ТПВ військовими формуваннями  

Тимчасове ввезення ТПВ військовими формуваннями України для проведення 

навчань, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за 

наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.  

До листа про надання висновку, крім документів, зазначених у абзацах 2,4 підпункту 

11.2.4.а. подаються засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове 

ввезення товарів.  

11.2.5.  Транзит ТПВ територією України 

Транзит ТПВ територією України (крім товарів категорії І, зазначених у списку  

товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, розділу A частини першої 

списку  товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї,  розділу  першого  

частини першої списку товарів, що можуть бути  використані  у  створенні  хімічної зброї, та 

частини першої списку товарів, що можуть бути використані у  створенні бактеріологічної  

(біологічної) та токсинної зброї) здійснюється без висновку Держекспортконтролю в   
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порядку,  встановленому законодавством. 

11.2.5.а.  Одержання висновку на право транзиту окремих категорії ТПВ 

Для одержання висновку на право транзиту товарів категорії  І,  зазначених  у  

списку товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, розділу A частини 

першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, розділу  

першого  частини першої списку товарів, що можуть бути  використані  у створенні  хімічної 

зброї, та частини першої списку товарів, що  можуть бути використані у  створенні 

бактеріологічної  (біологічної)  та  токсинної зброї територією України, іноземний суб'єкт 

надсилає Держекспортконтролю лист, до якого додаються:  

заява за встановленою Держекспортконтролем формою;  

засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера або інший офіційний 

документ, що містить необхідні відомості для проведення експертизи в галузі експортного 

контролю та прийняття відповідного рішення;  

інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого споживача, імпортного 

сертифіката, технічні дані та призначення товарів тощо) залежно від категорії товару та 

держави - одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю. 

Примітка: у разі намірів отримання висновку на транзит суб’єкт здійснення 

міжнародних передач товарів повинен додати до документів визначених у підпункті 

11.2.5.а. засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та 

роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених 

у заяві товарів.  

11.3.  Товари, не внесені до списків (“всеохоплюючий контроль”) 

 відносно товарів не внесених до списків див. Главу 8 цього Тому та розділ 1.13 

Глави 1 Тому 1 цього Довідника.    

11.3.1.  Експорт та тимчасове вивезення товарів, не внесених до списків  

Експорт товарів не внесених до списків, щодо яких застосовуються процедури 

державного експортного контролю відповідно до статті 10 закону України „Про державний 

контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного 

використання” („всеохоплюючий контроль”), здійснюється у такому ж самому порядку, як і 

експорт товарів військового призначення чи подвійного використання відповідно. 

 відносно експорту та тимчасового вивезення  ТВП див. розділ 11.1. цього 

Тому. 

 відносно експорту та тимчасового вивезення ТПВ див. розділ 11.2. цього 

Тому. 

11.3.2.  Експорт товарів подвійного використання та товарів, що підпадають під 

вимоги “всеохоплюючого контролю” з метою їх військового кінцевого використання 

Якщо будь-якому суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності повідомлено 

Держекспортконтролем або йому стало відомо іншим шляхом, про можливість повного чи 

часткового кінцевого військового використання товарів подвійного використання або 

товарів, не внесених до списків, що передбачаються для експорту або тимчасового 

вивезення до держав, стосовно яких резолюціями Ради безпеки Організації Об'єднаних 

Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним 

законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового 
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призначення, цей суб’єкт зобов’язаний звернутися до Держекспортконтролю за отриманням 

дозволу на право здійснення експорту цих товарів. 

Отримання дозволу на право експорту вищезазначених товарів, здійснюється у 

такому ж самому порядку, як і експорт товарів військового призначення чи подвійного 

використання відповідно.  

 відносно експорту ТВП див. розділ 11.1. цього Тому. 

 відносно експорту ТПВ див. розділ 11.2. цього Тому. 

11.4. Передача товарів, імпортованих в Україну з наданням міжнародного 

імпортного сертифікату, іншим кінцевим споживачам на території України 

Передача товарів військового призначення, товарів подвійного використання, а 

також інших товарів, які були ввезені на територію України з наданням відповідного 

міжнародного імпортного сертифіката, здійснюється згідно з порядком, передбаченим для 

імпорту таких товарів.  

 відносно імпорту ТВП див. розділ 11.1. цього Тому. 

 відносно імпорту ТПВ див. розділ 11.2. цього Тому. 

 

Слід пам’ятати, що до зазначених у цих розділах документів, суб’єкту необхідно 

додати  документи, які підтверджують відсутність обмежень на таку передачу з боку 

постачальника цих товарів в Україну. 

11.5. Реекспорт товарів, імпортованих в Україну з наданням міжнародного 

імпортного сертифікату, до кінцевих споживачів інших держав 

Реекспорт товарів , імпортованих в Україну з наданням міжнародного імпортного 

сертифікату здійснюється у такому ж самому порядку, як і експорт товарів військового 

призначення чи подвійного використання відповідно. При цьому, крім документів, 

зазначених у підпунктах 11.1. та 11.2. цією глави, експортер подає документи, які 

підтверджують відсутність обмежень на реекспорт чи передачу товарів іншому кінцевому 

споживачеві з боку постачальника цих товарів в Україну. 
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Глава 12.   Контроль  за кінцевим використанням товарів  

Товари, які охоплюються державною системою експортного контролю, є товарами 

підвищеного ризику у зв’язку з можливістю їх переключення у діяльність пов’язану із 

створенням зброї масового знищення та засобів її доставки або з можливістю використання 

таких товарів у терористичних цілях. 

Саме тому, на відмінок від експорту будь-яких інших товарів,  таки товари повинні 

експортуватися (або імпортуватися) відповідно до встановленого порядку здійснення їх 

міжнародних передач, а їх кінцеве використання  повинно бути виключно в цілях, які були 

заявлені кінцевим споживачем під час укладання зовнішньоекономічного договору 

(контракту) та визначені у відповідному документі про гарантії (сертифікаті кінцевого 

споживача, імпортному сертифікати чи іншому документі). 

 відносно документів про гарантії див. Главу 7  цього Тому. 

Виходячи з викладеного вище законодавством передбачено, що до початку 

виконання міжнародних  передач товарів український суб’єкт (експортер або імпортер – далі 

суб’єкт) зобов`язаний надати до Держекспортконтролю повну та достовірну інформацію про 

відоме йому кінцеве використання товарів, міжнародну передачу яких планується здійснити, 

а також оригінали документів про гарантії, які підтверджують використання товарів 

виключно в  заявлених цілях. Термін заявлена ціль означає напрям використання товару 

згідно з його призначенням, про який офіційно повідомлено іноземного чи українського 

експортера відповідно суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або іноземним 

суб'єктом господарської діяльності.  

Законодавчі норми державного контролю за кінцевим використанням товарів 

визначені у статтях 19 та 22 закону України „Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання” , 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”, що затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 травня 1999 року № 920 (із наступними змінами та доповненнями). 

 Див. Закон та Положення  у Томі4 цього Довідника. 

Враховуючи особливу „чутливість” товарів, що підлягають державному 

експортному контролю, контроль за такими товарами не обмежується тільки фактом їх 

міжнародної передачі. Такий контроль включає як підтвердження доставки цих товарів до 

кінцевого споживача, так і підтвердження їх використання кінцевим споживачем у 

заявлених ним цілях. Виходячи з викладеного суб’єкт повинен вживати заходів для 

перевірки доставки та кінцевого використання товарів і про її результати інформувати 

Держекспортконтроль. Крім того суб’єкт повинен сприяти уповноваженим державним 

органам України у проведенні ними зазначеної перевірки, а також у разі потреби залучати ці 

органи до участі у перевірках доставки товарів до кінцевого споживача та/або використання 

цим споживачем отриманих ним товарів у заявлених цілях. 

Зверніть особливу увагу! У разі отримання будь-якої інформації про порушення 

умов доставки товарів до кінцевого споживача або використання цих товарів усупереч 

заявленим цілям або іншим споживачем суб’єкт зобов'язаний негайно повідомити про це 

Держекспортконтроль і СБУ.  
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12.1. Державний контроль за виконанням кінцевими споживачами в Україні 

зобов'язань за гарантіями щодо використання імпортованих товарів у 

заявлених цілях  

Відповідно до законодавства державний контроль за виконанням кінцевими 

споживачами в Україні зобов'язань за гарантіями щодо використання імпортованих товарів у 

заявлених цілях здійснюється на підставі аналізу звітів суб'єктів підприємницької діяльності 

- кінцевих споживачів про фактичне використання товарів, а також шляхом планових 

вибіркових перевірок фактичного використання товарів за призначенням їх кінцевими 

споживачами. Таки перевірки можуть здійснюватися уповноваженими посадовими особами 

Держекспортконтролю або відповідними контрольними комісіями. У разі потреби 

здійснення міжвідомчої перевірки такою комісією Держекспортконтроль формує таку 

комісію та долучає до її складу представників Держекспортконтролю, СБУ, Служби 

зовнішньої розвідки, Держмитслужби та інших державних органів. Держекспортконтроль за 

погодженням із зазначеними органами визначає терміни та затверджує план проведення 

перевірки фактичного використання кінцевим споживачем товарів, які були імпортовані з 

наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях.  

Відомості про уповноважених посадових осіб Держекспортконтролю або про склад 

контрольної комісії та терміни перевірки в письмовій формі подаються 

Держекспортконтролем керівникові підприємства, установи, організації, що є споживачем 

товарів, щодо яких здійснюється перевірка. Цілком природно, що зазначена перевірка  

здійснюється за місцем встановлення (використання) імпортованих споживачем товарів. Під 

час такої перевірки керівник підприємства, установи, організації - кінцевого споживача 

зобов'язаний надати уповноваженим посадовим особам Держекспортконтролю або 

відповідній контрольній комісії будь-які необхідні документи та сприяти їх роботі. 

Зверніть увагу! Підприємство, установа, організація - кінцевий споживач в Україні , 

має бути попереджений про можливість проведення такої перевірки під час оформлення 

імпортного сертифіката або відповідного дозвільного документу. Відсутність такого 

попередження може бути підставою для відмови суб’єкта від здійснення перевірок. 

Крім того зверніть увагу на те, що відшкодування витрат на проведення перевірки 

здійснюється в установленому порядку за рахунок і в межах статті державного бюджету, з 

якої фінансується діяльність Держекспортконтролю або інших державних органів, а 

фінансування за рахунок підприємства, установи, організації (що перевіряється) може 

здійснюватися лише у разі, коли про це зазначено у зовнішньоекономічному договорі 

(контракті). 

Саме введення у законодавство зазначених норм унеможливлює випадки „свавілля” 

з боку посадовців державних органів та надає підприємцю можливість планувати діяльність 

у сфері міжнародних передач „чутливих” товарів.  

12.2. Організація перевірок використання кінцевими споживачами в Україні 

товарів, які були імпортовані з наданням державних гарантій щодо їх 

використання у заявлених цілях, за участю іноземних партнерів  

 Перевірки фактичного використання кінцевими споживачами в Україні товарів, які 

були імпортовані з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях, за 

участю представників іноземних експортерів та/або компетентних державних органів 

держави експортера є „специфічним” видом перевірок, якій пов’язано із виконанням низки 

додаткових процедур щодо участі іноземців у таких перевірках. Тому зазначені перевірки 

можуть здійснюватися тільки у випадках, передбачених зовнішньоекономічними договорами 

(контрактами), або коли це обумовлено міжнародними договорами, учасниками яких є 

держава іноземного експортера та Україна. Здійснення таких перевірок повинно відповідати 

законодавству України про державну таємницю.  
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У разі наміру проведення таких перевірок з боку іноземного партнера та виконання 

зазначених вище умов про перевірки у контрактах або міжнародних договорах, повідомлення 

про це повинно бути подано іноземним партнером у встановленому порядку 

дипломатичними каналами. Після отримання такого повідомлення МЗС подає його до 

Держекспортконтролю та іншого державного органу, до сфери управління якого належить 

підприємство, установа, організація - імпортер.  

Перевірка здійснюється за участю представників іноземних експортерів та/або 

компетентних державних органів держави експортера в порядку, передбаченому у підпункті 

12.1. цією Глави.  

12.3.  Перевірки використання іноземними кінцевими споживачами товарів, які 

були імпортовані з України з наданням державних гарантій щодо їх 

використання у заявлених цілях  

Враховуючи, що проведення перевірок використання іноземними споживачами 

товарів, які імпортовані ними з України, повинно відповідати законодавству держави під 

юрисдикцією якої знаходиться такої споживач Проведення таких перевірок на території 

держав іноземних імпортерів може здійснюватися лише у разі, коли здійснення таких 

перевірок передбачено зовнішньоекономічними договорами (контрактами), згідно з якими 

товари імпортовано з України або у разі, коли це обумовлено міжнародними договорами, 

учасниками яких є держава іноземного імпортера та Україна. Підставою для проведення 

таких перевірок є відповідні письмові гарантії уповноважених на це державних органів 

держави іноземного імпортера (кінцевого споживача), надані у зв'язку з імпортом товарів з 

України.  

Зазначені перевірки проводяться за місцем встановлення (використання) 

імпортованих з України товарів уповноваженими посадовими особами 

Держекспортконтролю, посольства України у відповідній державі або комісією, до складу 

якої можуть входити представники підприємства чи організації, що є експортером цих 

товарів, МЗС або посольства України у відповідній державі, СБУ, Служби зовнішньої 

розвідки, Держмитслужби та Держекспортконтролю.  

У разі наміру таких перевірок повідомлення про це подається 

Держекспортконтролем через МЗС до відповідних державних органів держави іноземного 

імпортера. Питання, пов'язані з проведенням перевірки (узгодження термінів перевірки з 

іноземним імпортером, оформлення віз тощо), узгоджуються дипломатичними каналами.  

Зверніть увагу! Відшкодування витрат державних органів на проведення перевірки 

здійснюється в установленому порядку за рахунок і в межах статей державного бюджету, з 

яких фінансується діяльність таких органів.  

Законодавством також передбачена можливість відшкодування витрат державних 

органів на проведення перевірки за рахунок підприємства чи організації - українського 

експортера, але таке відшкодування може бути здійснено лише за пропозицією експортера у 

разі, коли про таке відшкодування зазначено у зовнішньоекономічному договорі (контракті).  

У разі, коли за підсумками зазначених перевірок виявлені порушення зобов'язань, 

узятих на себе іноземними імпортерами або кінцевими споживачами, МЗС за поданням 

Держекспортконтролю дипломатичними 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 іноземних суб'єктів господарської діяльності, з якими 

забороняються або обмежуються ділові стосунки щодо товарів, які підлягають державному 

експортному контролю. 
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12.4.  Проведення перевірок доставки та кінцевого використання товарів, які   були 

експортовані з України  

Відповідно до статті 19 Закону України „Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання” український 

суб’єкт - експортер товарів, що підлягають державному експортному контролю повинен 

вживати заходів для перевірки доставки та кінцевого використання експортованих товарів і 

про її результати інформувати Держекспортконтроль. Експортер також повинен сприяти 

уповноваженим державним органам України у проведенні ними зазначеної перевірки, а у 

разі потреби залучати ці органи до участі у перевірках доставки товарів до кінцевого 

споживача та/або використання цим споживачем експортованих товарів у заявлених цілях.  

 Див. Закон у Томі4 цього Довідника. 

У разі коли експортер отримав будь-яку інформацію про порушення умов доставки 

товарів до кінцевого споживача або використання цих товарів усупереч заявленим цілям або 

іншим споживачем він зобов'язаний негайно повідомити про це Держекспортконтроль і СБУ.  

Як правило контроль за доставкою товарів до кінцевого споживача може 

здійснюватися експортером шляхом отримання від іноземного суб'єкта господарської 

діяльності та надання Держекспортконтролю сертифіката підтвердження доставки або 

іншого документа, оформленого або підтвердженого 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 призначення, кінцевого 

споживача тощо за рішенням Держекспортконтролю контроль за доставкою товарів до 

кінцевого споживача може здійснюватись шляхом супроводження товарів представником 

(представниками) експортера під час їх транспортування.  

Про рішення щодо необхідності здійснення контролю за доставкою 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 зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) про експорт товарів, або рішення про надання дозволу на експорт 

товарів.  

З метою забезпечення можливості здійснення зазначених перевірок експортер 

зобов’язаний отримати гарантії іноземного суб'єкта господарської діяльності - кінцевого 

споживача щодо надання експортеру документа про підтвердження доставки та/або про 

можливість здійснення експортером перевірок використання у заявлених цілях імпортованих 

цим споживачем товарів, та/або про можливість здійснення контролю за доставкою товарів 

до кінцевого споживача шляхом їх супроводження експортером під час транспортування. 

Таки гарантії іноземного суб’єкта як правило повинні бути визначені у 

зовнішньоекономічному договорі (контракті) або в іншому документі, в якому є посилання 

на такий договір (контракт).  

У разі коли в експорті товарів бере участь іноземний суб'єкт господарської 

діяльності - посередник, у зовнішньоекономічному договорі (контракті), укладеному з таким 

посередником, повинні бути визначені його зобов'язання про отримання від кінцевого 

споживача та надання експортеру документа про підтвердження доставки та/або про 

можливість проведення експортером перевірок.  

Відносно товарів різних категорій, а саме відносно товарів військового призначення 

та відносно товарів подвійного використання законодавством передбачено, різні підходи до 

контролю доставки таких товарів.  
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Так відносно товарів військового призначення український експортер зобов'язаний 

подати Держекспортконтролю документи про підтвердження доставки таких товарів у будь 

якому випадку їх експорту. 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 відповідного дозволу на право експорту товарів.  

Відносно товарів подвійного використання документи про підтвердження доставки 

таких товарів надаються лише в окремих випадках „чутливого” експорту. Необхідність 

надання таких документів та відповідних гарантій про це визначається 

Держекспортконтролем під час прийняття рішення про надання висновку щодо можливості 

проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) про експорт товарів подвійного використання, або про надання відповідного 

дозволу на експорт таких товарів. Про таке рішення Держекспортконтроль письмово 

повідомляє експортера.  

Зверніть увагу!  Зазначені вище документи про підтвердження доставки товарів 

відповідно до законодавства не подаються до Держекспортконтролю у разі здійснення 

міжнародних передач на виконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності робіт, 

пов'язаних з виконанням міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво, 

виробничу або науково-технічну кооперацію.  

12.4.1.  Деякі організаційні аспекти здійснення перевірок доставки товарів 

У разі, коли експортером прийнято рішення про супроводження товарів під час їх 

доставки, він повинний визначити перелік осіб, уповноважених ним супроводжувати товари, 

та їх повноваження та підтвердити це відповідними документами.  

Зверніть увагу! Особи, уповноважені експортером супроводжувати товари, мають 

бути штатними працівниками експортера.  

У разі коли за рішенням Держекспортконтролю експортер повинен забезпечити 

супроводження товарів під час їх транспортування керуючись відповідним рішенням 

Держекспортконтролю, дозвіл на право експорту товарів може бути наданий такому 

експортеру лише після отримання від нього документа, в якому цей експортер бере на себе 

зобов'язання про забезпечення супроводження товарів.  

У разі потреби на письмове прохання експортера до супроводження товарів та 

здійснення контролю за їх доставкою до кінцевого споживача можуть залучатися 

представники СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держекспортконтролю, Держмитслужби та 

інших державних органів. Повноваження представників зазначених органів визначаються 

керівниками цих органів або їх заступниками та підтверджуються відповідними 

документами.  

Зверніть увагу! У разі письмового прохання експортера про залучення 

представників державних органів до супроводження товарів та здійснення контролю за їх 

доставкою до кінцевого споживача відшкодування витрат, пов'язаних із таким залученням 

представників державних органів, а також оформлення необхідних віз та проїзних 

документів здійснюється експортером у встановленому порядку.  

З метою сприяння експортеру у здійсненні контролю за доставкою товарів до 

кінцевого споживача та/або у здійсненні перевірки їх використання у заявлених цілях 

можуть бути залучені представники закордонних дипломатичних установ України у 

державах - одержувачах товарів (за згодою керівників цих установ). Для забезпечення участі 

представників зазначених установ у здійсненні такого контролю чи перевірки експортер 

повинен завчасно звернутись через Держекспортконтроль до МЗС з проханням про 

залучення відповідних представників до участі у здійсненні цих заходів. Разом із таким 
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зверненням (заявою) експортер повинен подати необхідну інформацію про порядок експорту 

товарів, спосіб їх транспортування, перевізника, місце доставки товарів та їх кінцевого 

споживача. Держекспортконтроль після отримання такої заяви надсилає її разом з одним 

примірником інформації до МЗС для прийняття рішення.  

12.4.2. Документи про підтвердження доставки товарів іноземному споживачу 

Загальною нормою законодавства є те, що експортер повинен у 45-денний термін 

після здійснення експорту товарів подати до Держекспортконтролю документ про 

підтвердження їх доставки, але цей термін може бути продовжений Держекспортконтролем у 

разі подання експортером звернення з обґрунтуванням причин затримки надання такого 

документа і пропозицією щодо встановлення нового терміну його подання.  

Відповідно до цією норми, після доставки товарів до кінцевого споживача, 

експортер подає Держекспортконтролю документ про підтвердження доставки товарів з 

посиланням на відповідний зовнішньоекономічний договір (контракт), за яким товари 

експортовані з України, наданий або підтверджений уповноваженим державним органом 

країни призначення. Якщо такий документ складено іноземною мовою, до нього додається 

переклад, засвідчений у встановленому порядку.  

Документ про підтвердження доставки товарів повинен містити такі відомості:  

місце доставки товарів;  

найменування кінцевого споживача та його підтвердження про отримання товарів 

відповідно до раніше наданого сертифіката кінцевого споживача та реквізити цього 

сертифіката;  

номенклатура та кількість отриманих товарів;  

прізвище, ім'я та посада особи, яка видала документ;  

відмітка уповноваженого державного органу із зазначенням його найменування, а 

також прізвище, ім'я та посада особи, яка підтвердила документ;  

дата оформлення документа та його номер.  

У разі коли контроль за доставкою товарів до кінцевого споживача здійснювався 

шляхом супроводження транспортування, разом з документом про підтвердження доставки 

товарів експортер подає Держекспортконтролю звіт про здійснення такого контролю, у 

якому зазначає:  

ініціали і прізвище, посади осіб, які супроводжували товари та здійснювали 

контроль за їх доставкою;  

номенклатуру, кількість товарів та її відповідність номенклатурі, зазначеній в 

договорі (контракті) та сертифікаті кінцевого споживача;  

спосіб доставки вантажу, тип та реєстраційний номер транспортного засобу, його 

власника (країна, фірма, особа), компанію перевізника та замовника перевезення;  

заявлений та фактично виконаний маршрут доставки товарів із зазначенням 

проміжних посадок/зупинок і дат їх здійснення, часткове розвантаження товарів, 

експортованих з України, та хто дав таке розпорядження (особа, фірма, країна);  

дату і пункт доставки товарів (місто, аеропорт або морський порт, країна), 

представників кінцевого споживача та державних органів, які отримали товари і видали 

документ про підтвердження доставки товарів;  

іншу інформацію, яка підтверджує доставку товарів.  
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Викладені у підпунктах цією Глави положення та принципи закріплені 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”, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 

травня 1999 року № 920 (із наступними змінами та доповненнями). 

 Див. Положення  у Томі4 цього Довідника. 
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Глава 13. Звітність про фактично здійснені міжнародні передачі 

Питання звітності про фактично здійснений експорт чи імпорт товарів є одним з 

базових положень експортного контролю. Зазначене питання має особливу важливість не 

тільки через впровадження міжнародними організаціями з нерозповсюдження, учасницею 

яких є Україна, порівняльного аналізу звітних відомостей, які надаються як державою-

експортером, так і державою-імпортером, але перш за все що саме звітність дає можливість 

контролю виконання зобов’язань імпортерів щодо використання товарів у заявлених цілях. 

З метою встановлення державного контролю за використанням дозволів, висновків 

чи міжнародних імпортних сертифікатів частиною 1 статті 22 Закону України „Про 

державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання”, введено норму про те що „суб'єкт здійснення міжнародних 

передач товарів, який отримав дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат, подає 

до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного 

контролю письмові звіти про фактично здійснені міжнародні передачі товарів, визначених у 

цих документах, та про використання цих товарів у заявлених цілях. Форма звіту та строки 

його подання визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань 

державного експортного контролю”. 

 Див. Закон у Томі4 цього Довідника. 

Цією нормою Закону встановлені два види інформації, яка надається суб’єктами 

здійснення міжнародних передач товарів до Держекспортконтролю, а саме: 

про фактично здійснені міжнародні передачі товарів; 

про використання зазначених товарів у заявлених цілях. 

Відповідно до зазначеної статті Закону форма звіту та терміни його подання 

визначаються Держекспортконтролем України. Зазначене право Держекспортконтролю 

України впроваджено відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України. Так, 

Положенням про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з 

укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних 

передач товарів військового призначення та подвійного використання, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів від 04.02.98 № 125 (з наступними змінами і доповненнями), 

встановлено, що „у разі, якщо за підсумками переговорів укладено зовнішньоекономічний 

договір (контракт) на експорт товарів, суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності подає до 

Держекспортконтролю звіт про підсумки переговорів. Форма звіту визначається 

Держекспортконтролем. Терміни подання звіту визначаються під час оформлення 

відповідного висновку”. 

 Див. Постанову  у Томі4 цього Довідника. 

Форма зазначеного вище звіту затверджена наказом Держекспортконтролем від 

21.12.04 № 375, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  06.01.05 за № 13/10293. Цим 

наказом передбачено, що звіт про підсумки переговорів, пов’язаних з укладанням 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів), надається у довільній формі на бланку 

підприємства. 

У звіті зазначаються: 

всі сторони, які брали участь у переговорах; 

всі суб’єкти-учасники міжнародних передач товарів; 

предмет переговорів (експорт, імпорт, надання послуг тощо, найменування товару); 
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номери укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів); 

умови постачання товарів; 

інформація про узгодження вимог щодо надання документів про гарантії та 

документів про підтвердження доставки товарів залежно від категорії товарів; 

інша інформація, яка має суттєве значення для прийняття рішення щодо предмета 

переговорів.  

Зазначеним наказом також встановлено, що звіти про підсумки проведення 

переговорів надаються до Держекспортконтролю разом із заявою про надання дозволу на 

право здійснення експорту товарів у рамках кожного зовнішньоекономічного договору 

(контракту), укладеного на підставі конкретного висновку на переговори не пізніше трьох 

місяців з дня укладення такого договору (контракту). У разі неподання в зазначений термін 

заяви про надання дозволу на право здійснення експорту товарів звіт надається як окремий 

документ не пізніше трьох місяців з дня укладення договору (контракту). 

У разі, якщо на підставі конкретного висновку про переговори зовнішньоекономічні 

договори (контракти) не укладені, документ, який містить інформацію про використання 

цього висновку, подається до Держекспортконтролю у місячний термін з дня закінчення дії 

висновку. 

Крім звітності щодо проведення переговорів законодавством також передбачено 

звітність щодо використання отриманих дозвільних документів. Так „Порядок здійснення 

державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.03 № 1807 (з наступними 

змінами і доповненнями) та „Порядок здійснення державного контролю за міжнародними 

передачами товарів подвійного використання”, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.01.04 № 86 (з наступними змінами і доповненнями), передбачають, 

що звіти про використання отриманих дозволів чи висновків на право здійснення 

міжнародних передач товарів суб’єкт подає Держекспортконтролю за встановленою ним 

формою. Строки подання звітів визначаються під час реєстрації цього суб’єкта в 

Держекспортконтролі або оформлення дозволів чи висновків.  

 Див. Постанову  у Томі4 цього Довідника. 

Форма зазначених вище звітів та строки їх подання затверджено наказом 

Держекспортконтролем від 21.12.04 № 375, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  

06.01.05 за № 13/10293.  

  Див. Інструкцію  у Томі4 цього Довідника. 

Про зобов’язання суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів 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 Держекспортконтролі 

України суб’єктів підприємницької діяльності як суб’єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, затвердженої наказом Держекспортконтролю України від 25.07.03 № 183,  

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.03 за № 695/8016, з якою перші 

посадові особи суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності ознайомлюються під розпис під 

час оформлення і надання заяви про реєстрацію до Держекспортконтролю.  

 Див. Інструкцію  у Томі4 цього Довідника. 
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Конкретні терміни подання звітів визначаються Держекспортконтролем у 

відповідних графах дозволів та висновків, які надаються суб’єктом здійснення міжнародних 

передач товарів. 

Форми звітів про використання дозвільних документів (дозволів, висновків), 

визначених у зазначеному вище наказі Держекспортконтролю включають надання такої 

інформації: 

для разових дозвільних документів: 

найменування товару;  

кількість товару або (наданих/отриманих послуг), у разі часткового використання – 

зазначається кількість товару, по якому здійснено передачу та залишок товару; 

вартість у валюті, зазначеній в дозвільному документі; 

дата митного оформлення, номер митної декларації або (дата акта про 

надання/отримання послуг, виконання робіт); 

вид транспорту, яким здійснено перевезення  (для авіаперевезень – перевізник), 

зазначається тільки для експорту; 

номер та дата сертифіката підтвердження доставки (у випадках, передбачених 

законодавством); 

У випадках здійснення міжнародних передач товарів, щодо яких Україною, як 

учасницею міжнародних організацій, угод, домовленостей та режимів експортного 

контролю, прийняті зобов’язання про здійснення відповідного обміну інформацією про 

здійснені міжнародні передачі, звіти подаються у терміни, визначені у дозвільному 

документі. 

Наприклад: 

терміни подання звітів щодо здійснення експорту, імпорту товарів військового 

призначення, що віднесені до  відповідних категорій військової техніки, щодо якої 

здійснюється звітність до ООН, ОБСЄ, становлять 30 днів; 

терміни подання звітів щодо здійснення експорту окремих категорій товарів, що 

можуть бути використані у створенні ядерної зброї, становлять 15 днів. 

Особливої уваги заслуговує звітність суб’єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, які отримали відкриті та генеральні дозвільні документи. Крім кількісних показників 

щодо здійснених міжнародних передач, до відповідного звіту повинні бути додані оригінали 

гарантійних документів або зобов’язань, на підставі яких була здійснена конкретна 

міжнародна передача, тому для звітів відносно генеральних дозвільних документів 

передбачено надання такої інформації: 

найменування товару;  

номер та дата зовнішньоекономічного договору (контракту) та дата та вихідний 

номер листа, яким надіслано до Держекспортконтролю договір (контракт);  

кількість фактично відвантаженого (отриманого) товару або наданих (отриманих) 

послуг; 

вартість у валюті зовнішньоекономічного договору (контракту); 

дата митного оформлення, номер митної декларації або (дата акта про 

надання/отримання послуг, виконання робіт); 

вид транспорту, яким здійснено перевезення  (для авіаперевезень – перевізник), 

зазначається тільки для експорту; 
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номер та дата сертифіката кінцевого споживача (далі - СКС), дата та вихідний номер 

листа, яким надіслано до Держекспортконтролю оригінал СКС; 

номер та дата сертифіката підтвердження доставки (у випадках, передбачених 

законодавством). 

Саме із зазначених вище чинників для відкритих дозвільних документів  у звітах 

передбачено надання такої інформації: 

найменування товару;  

номер та дата зовнішньоекономічного договору (контракту) та дата та вихідний 

номер листа, яким надіслано до Держекспортконтролю договір (контракт);  

кількість фактично відвантаженого (отриманого) товару або наданих (отриманих) 

послуг; 

вартість у валюті зовнішньоекономічного договору (контракту); 

дата митного оформлення, номер митної декларації або (дата акта про 

надання/отримання послуг, виконання робіт); 

вид транспорту, яким здійснено перевезення  (для авіаперевезень – перевізник), 

зазначається тільки для експорту; 

кінцевий споживач;  

номер та дата сертифіката кінцевого споживача (далі - СКС), дата та вихідний номер 

листа, яким надіслано до Держекспортконтролю оригінал СКС; 

номер та дата сертифіката підтвердження доставки (у випадках, передбачених 

законодавством). 

Якщо інше не визначено у особливих умовах дозвільного документу, звіт про 

використання невикористання, часткове використання) надається протягом трьох місяців  за  

кожний рік  з  дати  видачі  такого документу.  Разом  із  звітом  подаються копії укладених 

контрактів, оригінали документів про  зобов'язання  та гарантії   іноземного  суб'єкта  -  

кінцевого  споживача  стосовно імпортованих товарів 

Зверніть увагу!  Неподання суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів 

звітів про використання наданих дозволів, а також інших, на вимогу Держекспортконтролю, 

матеріалів і документів, необхідних для здійснення ним заходів у галузі експортного 

контролю, тягне за собою передбачену законодавством відповідальність юридичних та 

фізичних осіб, а також враховується при розгляді поточних заяв на отримання дозволів і 

може стати підставою якщо не відмови, то затримки термінів розгляду заяви до моменту 

надання заявником необхідного звіту (документа). 
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Глава  14. Отримання документів у галузі державного експортного контролю в 

Держекспортконтролі 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про державний контроль за міжнародними 

передачами товарів військового призначення та подвійного використання” за видачу 

документів в галузі державного експортного контролю справляється плата, кошти від якої 

зараховуються до Державного бюджету України. 

Справляння плати за видачу окремих документів у галузі експортного контролю 

здійснюється щодо реєстраційних документів (посвідчення про реєстрацію, роз’яснення до 

нього) та дозвільних документів Держекспортконтролю на здійснення міжнародних передач 

контрольованих товарів (висновків на проведення переговорів, висновків на здійснення 

тимчасове вивезення/ввезення товарів, висновків на транзит територією України, дозволів на 

здійснення експорту/імпорту товарів), а також щодо видачі документів про гарантії та 

зобов’язання (міжнародні імпортні сертифікати, сертифікати підтвердження доставки). 

Справляння плати за видачу окремих документів має такі особливості: 

плата за видачу реєстраційних документів у разі коли одночасно видається 

посвідчення про реєстрацію та роз’яснення до нього, справляється у розмірі, що 

встановлений для видачі посвідчення про реєстрацію. За видачу окремого роз’яснення (без 

посвідчення про реєстрацію), яке надається у разі реєстрації за товаром, не визначеним у 

попередніх роз’ясненнях, і яке є невід’ємною частиною посвідчення про реєстрацію, сплата 

справляється як за видачу посвідчення про реєстрацію. У разі внесення змін до посвідчення 

про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності плата справляється в обсязі, 

передбаченому за видачу такого посвідчення; 

плата за видачу висновків на проведення переговорів, здійснення транзиту 

справляється за встановленим Кабінетом Міністрів України фіксованим рівнем. Виходячи з 

того, що іноземні суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють транзит товарів 

територією України, не є суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів, плата за 

видачу висновків щодо здійснення транзиту товарів з цих суб’єктів не справляється;  

плата за видачу дозволів (висновків) на здійснення експорту/імпорту, тимчасового 

вивезення/ввезення товарів справляється одноразово, виходячи із загальної вартості 

зовнішньоекономічного договору (контракту), визначеної на момент його укладення, 

незалежно від кількості виданих дозволів (висновків). Не справляється плата за видачу 

дозволів замість тих, що були видані раніше, а також у разі внесення до раніше виданих 

дозволів змін, які не впливають на загальну вартість контракту. Плата за видачу дозволів на 

здійснення експорту/імпорту товарів за укладеними додатковими угодами до 

зовнішньоекономічного договору (контракту), які збільшують його вартість, справляється 

виходячи з вартості додаткової угоди. У разі зменшення вартості контракту плата не 

повертається; 

плата за видачу міжнародних імпортних сертифікатів справляється за встановленим 

Кабінетом Міністрів України фіксованим рівнем; 

плата за видачу сертифікатів підтвердження доставки справляється у порядку та 

розмірах, передбачених для відповідних митних зборів. 

Зазначені вище реєстраційні, дозвільні та інші документи видаються платнику після 

здійснення в повному обсязі оплати за їх видачу. 

У разі прийняття рішення про відмову у видачі зазначених документів плата не 

справляється. Плата за невикористані платниками документи не повертається. 
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.07.03 № 1166 плата за 

видачу документів в галузі державного експортного контролю справляється у гривнях. 

 Див. Постанову  у Томі4 цього Довідника. 

Розмір цієї плати встановлюється по відношенню до відповідного рівня 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та залежить від виду документа, а саме: 

 

Вид документу Розмір 

плати 

Посвідчення про реєстрацію суб’єкта здійснення міжнародних 

передач товарів 

200 

Разовий висновок на проведення переговорів 20 

Генеральний висновок на проведення переговорів 30 

Відкритий висновок на проведення переговорів 100 

Разовий дозвіл (висновок) на тимчасове ввезення/вивезення 

товарів 

5 

Генеральний дозвіл (висновок) на тимчасове ввезення/вивезення 

товарів 

10 

Відкритий дозвіл (висновок) на тимчасове ввезення/вивезення 

товарів 

20 

Разовий дозвіл (висновок) на здійснення експорту/імпорту 

товарів за контрактом вартістю: 

на безоплатній основі 

 

 

5 

до 50 тис. гривень включно 20 

від 50 тис. до 500 тис. гривень включно 30 

від 500 тис. до 5000 тис. гривень включно 60 

від 5000 тис. до 50 000 тис. гривень включно 100 

понад 50 000 тис. гривень 200 

Генеральний дозвіл (висновок) на здійснення експорту/імпорту 

товарів 

150 

Відкритий дозвіл (висновок) на здійснення експорту/імпорту 

товарів 

250 

Разовий висновок на транзит територією України 50 

Міжнародний імпортний сертифікат 50 

Згідно з п. 22.5 Закону України від 22.05.03 № 889-ІV „Про податок з доходів 

фізичних осіб” у разі, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний 

мінімум, то для цілей їх застосування використовується сума у розмірі 17 гривень.  

Плата за видачу документів перераховуються платниками через банкові установи до 

Державного бюджету на відповідні рахунки, що відкриті в органах Державного 

казначейства. Засвідчена в установленому порядку копія платіжного доручення, яка 

підтверджує внесення плати, подається платниками до Держекспортконтролю під час 
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отримання ними відповідних документів і є обов’язковою умовою для отримання цих 

документів. Зазначені вище документи  видаються  платнику  після здійснення в повному 

обсязі оплати за їх видачу. 

Сплата здійснюється  на розрахункові рахунки за балансовим рахунком 3111 

„Надходження до загального фонду державного бюджету” по кодах бюджетної класифікації: 

24060300 „Інші надходження” – за видачу дозволів, висновків; 

14060900 „Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності” – за 

видачу реєстраційних документів; 

14060200 „Плата за видачу ліцензій та сертифікатів” – за видачу міжнародного 

імпортного сертифіката. 
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Глава 15. Відповідальність суб’єктів за порушення у галузі державного 

експортного контролю 

15.1.  Загальний підхід до правозастосування у галузі державного експортного 

контролю 

Експортний контроль розповсюджується на вкрай „чутливу” сферу діяльності – 

міжнародні передачі товарів, що можуть бути використані у створенні зброї масового 

знищення та засобів її доставки, а також товарів військового призначення які за своєю 

природою призначені для ведення бойових дій, тобто також є вкрай „чутливими” стосовно 

загроз міру та безпеки. 

Саме виходячи з того, що несанкціоновані або здійсненні з певними порушеннями 

міжнародні передачі зазначених вище товарів створюють реальну загрозу міжнародної 

стабільності, міру та безпеки, ступінь відповідальності суб’єктів за порушення 

законодавства у галузі державного експортного контролю є надзвичайно високою. Такі 

порушення караються величезними штрафами, що накладаються на юридичних осіб, а 

також кримінальною та адміністративною  відповідальністю фізичних осіб. Це означає, 

великий ступінь ризику як для підприємств, що здійснюють міжнародні передачі 

„чутливих” товарів, так і для персоналу таких підприємств, тому що саме вони несуть 

відповідальність за такі порушення. Так за незаконне здійснення міжнародних передач 

товарів, що підлягають експортному контролю, на підприємство може бути накладено 

штраф розміром до 150 відсотків вартості товарів, а до конкретних фізичних осіб 

персоналу підприємства та причетних до порушень інших фізичних осіб можуть бути 

застосовані заходи кримінального та адміністративного покарання. Такі заходи, якщо 

порушення кваліфіковано як злочин, можуть   включати до 12 років ув’язнення, а у 

випадках, коли порушення кваліфіковані як адміністративні – включати штраф у розмірі 

до 1000 гривень відносно відповідних фізичних осіб.  

Загальним порядком правозастосування у галузі експортного контролю 

передбачено, що з метою запобігання правопорушенням у галузі експортного контролю 

Держекспортконтроль, а також інші державні органи у межах своїх повноважень, 

визначених законодавством, мають право проводити розслідування,  пов’язані з 

порушеннями законодавства у галузі експортного контролю, в тому числі здійснювати 

перевірки доставки до кінцевих споживачів  товарів, відповідності їх фактичного 

використання заявленим цілям та відповідності законодавству  документації, на підставі 

якої здійснено міжнародну передачу товарів. У разі виявлення порушень законодавства у 

галузі експортного контролю  зазначені центральні органи виконавчої влади інформують 

про це Держекспортконтроль. За наявності достатньої інформації про намір вчинення або 

вчинення встановленими чи невстановленими особами злочинів, предметом яких є 

товари, що підлягають державному експортному контролю, Держекспортконтроль 

інформує про це відповідні органи дізнання та досудового слідства.  

Законом України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання” до порушень вимог законодавства в 

галузі державного експортного контролю віднесено такі порушення: 

проведення діяльності, пов’язаної з міжнародними передачами товарів, без 

отримання в установленому порядку дозволу, висновку чи документа про гарантії; 

здійснення міжнародних передач товарів на підставі дозволів, висновків чи 

документів про гарантії, отриманих шляхом подання підроблених документів або 

документів, що містять недостовірні відомості; 

укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно міжнародних 

передач будь-яких товарів або участь у їх виконанні в будь-який інший спосіб, ніж 
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передбачений цим Законом, якщо суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності стало відомо, 

що такі товари можуть бути використані іноземною державою або іноземним суб’єктом 

господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобів її доставки; 

здійснення міжнародної передачі товару, незважаючи на те, що суб’єкту 

зовнішньоекономічної діяльності 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 дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката; 

здійснення міжнародних передач товарів з порушеннями умов, визначених у 

дозволах, висновках чи міжнародних імпортних сертифікатах, у тому числі після внесення 

без погодження із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань 

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 кінцеве використання та 

надання відповідних документів про гарантії; 

проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) стосовно здійснення експорту товарів військового призначення, а також товарів 

подвійного використання, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено 

часткове ембарго, без отримання відповідного позитивного висновку спеціально 

уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю; 

неподання або несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу виконавчої 

влади з питань державного експортного контролю звітів та відповідних документів про 

підсумки проведення переговорів, зазначених у абзаці восьмому цієї статті, а також про 

фактично здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного 

використання на підставі отриманих дозволів чи висновків, а також про використання цих 

товарів у заявлених цілях; 

створення перешкод для виконання службових обов’язків посадовими особами 

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань 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; 

безпідставна відмова в наданні інформації та документів, які вимагаються 

спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного 

контролю або іншим державним органом, що здійснюють 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 міжнародних передач 

товарів, на підставі яких були отримані дозволи, висновки чи міжнародні імпортні 

сертифікати, до закінчення встановленого законом строку їх зберігання. 

За порушення вимог законодавства у галузі державного експортного контролю винні 

в таких порушеннях фізичні особі можуть бути притягнути до кримінальної та 

адміністративної відповідальності, а до юридичних осіб можуть бути застосовані 

передбачені законодавством штрафи та санкції. У разі виявлення зазначених вище порушень 

законодавства у галузі державного експортного контролю  Держекспортконтроль має право 

накладати на суб’єктів – юридичних осіб залежно від скоєного порушення штрафи у 

розмірах від 100 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або в розмірах від 100 

до 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі. 
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Введення законом таких жорстких штрафів на практиці створює умови щодо 

виключення навмисних порушень з боку юридичних осіб завдяки тому, що зазначені штрафи 

значно перевищують можливий прибуток цих осіб від експорту товарів. Тобто здійснення 

суб’єктом будь-якою  міжнародної передачі товарів з порушенням закону  є економічно 

невигідним суб’єкту. Таким чином створено умови щодо економічної зацікавленості 

суб’єктів - юридичних осіб у безумовному виконанні законодавства в галузі державного 

експортного контролю. 

Крім накладання зазначених штрафів законодавством передбачено право 

Держекспортконтролю скасовувати або зупиняти дію відповідно дозволу, висновку чи 

міжнародного імпортного сертифіката, який він надав такому суб’єкту, або скасовувати його 

реєстрацію в цьому органі як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів, що 

автоматично тягне за собою зупинення або скасування усіх наданих суб’єкту дозвільних 

документів та документів про гарантію, або скасування наданих йому відповідних 

повноважень. У випадках, коли правопорушення у галузі державного експортного контролю 

вчинені суб’єктом, якому Кабінетом Міністрів України надані повноваження на право 

здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення або товарів, які містять 

відомості, що становлять державну таємницю, 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 

Держекспортконтролю може скасувати раніше надані такій особі зазначені повноваження. 

Слід особливо підкреслити, що відповідно до законодавства держава не несе перед 

суб’єктом – юридичною особою відповідальності за збитки, яких цей суб’єкт може зазнати 

внаслідок скасування або зупинення дії дозволу, висновку чи міжнародного імпортного 

сертифіката, а також скасування повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів 

військового призначення або товарів, які містять відомості, що становлять державну 

таємницю, якщо така особа вчинила порушення законодавства у галузі експортного 

контролю, 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 товарів військового призначення.  

У разі, коли відповідний суб’єкт - український імпортер або кінцевий споживач  

вчинили зазначені вище порушення у галузі державного експортного контролю, вони 

заносяться Держекспортконтролем   до  списку  порушників  правил  експортного контролю. 

Аналогічні заходи здійснюються також і відносно іноземних імпортерів або кінцевих 

споживачів, що порушили    прийняті    на    себе    зобов'язання, які визначені у 

зовнішньоекономічному договорі (контракті) або у наданих цими особами документах про 

гарантії чи інших документах.   Крім того, за поданням Держекспортконтролю Міністерство 

закордонних справ України дипломатичними каналами повідомляє компетентні державні  

органи  держави  іноземного   суб’єкта   про   виявлені порушення.   

Внесення суб’єктів до списку порушників не обмежує права такого суб’єкта, але в 

той же час суттєве ускладнює отримання таким суб’єктом дозвільних документів 

враховуючи те, що відносно таких суб’єктів як правило виконуються усі передбачені 

законом процедури перевірок, міжвідомчих узгоджень та з’ясування обставин поставок із 

відповідними державними органами держав – імпортерів та кінцевих споживачів.   

Фізичні особи, які порушують законодавство у галузі державного експортного 

контролю несуть адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність, 

установлену відповідними законодавчими актами. 
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15.2. Адміністративна відповідальність громадян та посадових осіб за  

порушення законодавства у галузі державного експортного контролю 

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена зазначена 

нижче адміністративна відповідальність фізичних осіб за порушення законодавства у галузі 

експортного контролю. 

Статтею 188
17 

Кодексу  передбачено таку адміністративну відповідальність: 

невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу 

виконавчої влади з питань державного експортного контролю (ред. – 

Держекспортконтролю) щодо усунення порушень законодавства в галузі державного 

експортного контролю або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 15 до 20 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Крім того Статтею 212
4 

Кодексу  передбачено, що до адміністративних порушень 

віднесено такі порушення у галузі експортного контролю: 

1) проведення переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів) стосовно здійснення експорту товарів військового призначення, а 

також товарів подвійного використання, на поставки яких до відповідної іноземної держави 

встановлено часткове ембарго, без отримання відповідного позитивного висновку спеціально 

уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю (ред. – 

Держекспортконтролю); 

2) неподання або несвоєчасне подання спеціально уповноваженому органу 

виконавчої влади з питань державного експортного контролю (ред. – 

Держекспортконтролю) звітів та відповідних документів про підсумки проведення 

переговорів, а також про фактично здійснені міжнародні передачі товарів військового 

призначення та подвійного використання на підставі отриманих дозволів чи висновків, а 

також для використання цих товарів в заявлених цілях; 

3) навмисне знищення документів, пов’язаних з укладанням чи виконанням 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення міжнародних передач 

товарів військового призначення та подвійного використання, на підставі яких були отримані 

дозволи, висновки чи міжнародні імпортні сертифікати, до закінчення строку їх зберігання, 

передбаченого законом, -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від 15 до 20 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

15.2.1. Загальні питання адміністративного правозастосування у галузі 

державного експортного контролю 

Слід зазначити, що стягнення за адміністративні правопорушення у галузі 

державного експортного контролю накладаються виключно в межах, що передбачені 

Кодексом України про адміністративні правопорушення. Іншими законами України 

стягнення за адміністративні правопорушення у галузі державного експортного контролю не 

передбачені. 

Адміністративне стягнення у галузі державного експортного контролю є мірою 

відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, в дусі додержання законодавства України у галузі державного експортного 

контролю, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, 

так і іншими особами.  
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З метою запобігання адміністративним правопорушенням у галузі державного 

експортного контролю Держекспортконтроль та інші державні органи розробляють і 

здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням, 

виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню.  

Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні 

правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і 

посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими 

законом способами.  

Адміністративним правопорушення у галузі державного експортного контролю 

визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на  

встановлений порядок державного управління у цією галузі і за яку Кодексом України про 

адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність. Наприклад 

правопорушення, передбачене частиною третьою статті 212
4
 Кодексу можливо віднести до 

„навмисного” , тобто вчиненим умисно, у випадку,  коли особа, яка його вчинила, 

усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі 

наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.  В той же час 

правопорушення, передбачені частиною першою та другою статті 212
4
 Кодексу можливо 

віднести до „вчинених з необережності, у випадках, коли особа, яка вчинила таке 

порушення, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, 

але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання 

таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити. 

Зазначеними вище статтями 187
17

 та 212
4
  Кодексу передбачена різна ступінь 

відповідальності громадян та посадових осіб за адміністративні правопорушення у галузі 

державного експортного контролю. Це пов’язано з тім, що посадови особи за характером 

своєю діяльності зобов’язані дотримуватися встановлених у експортному контролі правил, 

забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків, тому адміністративні 

стягнення відносно цих осіб є більш „суворими”, ніж стягнення відносно громадян. 

У загальному вигляді Кодекс передбачає можливість застосовувати різні види 

адміністративних стягнень (попередження, штраф, вилучення предметів, позбавлення 

відповідних прав тощо), проте у галузі державного експортного контролю передбачено лише 

стягнення у вигляді штрафу. Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і 

посадових осіб за зазначені адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, 

встановлених Кодексом.  При накладенні штрафу враховуються характер вчиненого 

правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що 

пом'якшують і обтяжують відповідальність. Під обставинами, що пом'якшують 

відповідальність за адміністративне правопорушення, можуть бути визнано щире розкаяння 

винного, добровільне відшкодування ним збитків або усунення заподіяної шкоди тощо.  

Кодексом передбачено, що посадова особа, яка вирішує справу про адміністративне 

правопорушення, може визнати пом'якшуючими і обставини, не зазначені в законі. Під 

обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, можуть 

бути визнано продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених 

на те осіб припинити її, повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за 

яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення 

особою, яка раніше вчинила злочин, тощо. Кодексом передбачено, що посадова особа, яка 

вирішує справу про адміністративне правопорушення, залежно від характеру 

адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою. 

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень 

адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо, а у випадках 

якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно 

розглядаються однією і той же посадовою особою Держекспортконтролю, стягнення 
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накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа 

вчинених.  

У зв’язку з тім , що справи про адміністративні правопорушення у галузі державного 

експортного контролю відповідно до статті 221 Кодексу підвідомчі суду, адміністративне 

стягнення за такі правопорушення відповідно до частини третьої статті 38 Кодексу може 

бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при 

триваючому правопорушенні - не пізніш як через три місяці з дня його виявлення. Слід 

підкреслити, що посадови особи Держекспортконтролю, які уповноважені розглядати справи 

про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення за 

визначені Кодексом правопорушення у галузі державного експортного контролю у межах 

наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов'язків. 

Під час розгляду справ про адміністративні правопорушення у галузі державного 

експортного контролю уповноважена на це посадова особа Держекспортконтролю 

зобов’язана здійснити всебічний аналіз доказів на підставі яких наявність чи відсутність 

адміністративного правопорушення. Доказами в зазначених справах є будь-які фактичні дані, 

на основі яких у визначеному законом порядку посадова особа Держекспортконтролю 

встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність 

конкретної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного 

вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне 

правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, висновком експерта, речовими доказами, а також іншими документами. 

Зазначена посадова особа Держекспортконтролю оцінює докази за своїм внутрішнім 

переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх 

обставин справи  в сукупності, керуючись законом і правосвідомістю. 

У випадках, коли виникає потреба в спеціальних знаннях, Держекспортконтроль 

призначає для розгляду доказів відповідного експерта, якій зобов'язаний  дати об'єктивний 

висновок у поставлених перед ним питаннях. Експерт має право знайомитися з матеріалами 

справи, що стосуються предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому 

додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, а також з дозволу посадової особи, в 

провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, 

яка притягається до відповідальності, запитання, що стосуються предмета експертизи, та 

бути присутнім при розгляді справи.  

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу 

може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і 

час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. 

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: 

знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; 

при розгляді справи користуватися 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 користуватися послугами перекладача, якщо не 

володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. 

За підсумками розгляду справи про адміністративне правопорушення  у галузі 

державного експортного контролю уповноважена на це посадова особа 

Держекспортконтролю складає протокол про адміністративне правопорушення та надсилає 

цей протокол до суду за місцем розташування Держекспортконтролю. 

За підсумками судового розгляду справи про адміністративне правопорушення  у 

галузі державного експортного контролю судом приймається відповідна постанова. 
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Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена 

особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, 

захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест 

прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, протест 

прокурора подаються до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс 

постанову. Апеляційна скарга, протест прокурора, подані після закінчення цього строку, 

повертаються апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про 

поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено. 

Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення набирає законної 

сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу є 

обов'язковою та підлягає виконанню посадовими особами і громадянами не пізніш як через 

п’ятнадцять днів з дня вручення постанові такої особі, а в разі оскарження або 

опротестування такої постанови – не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення 

про залишення скарги або протесту без задоволення.  

У разі несплати правопорушником штрафу у п’ятнадцятиденний строк, постанова 

про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної 

виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням 

його майна в порядку, встановленому законом. У випадках примусового виконання 

постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з 

правопорушника стягується подвійний розмір штрафу.  

15.2.2. Підготовка та оформлення Держекспортконтролем матеріалів про 

адміністративні правопорушення у галузі державного експортного 

контролю 

Підготовка та оформлення Держекспортконтролем матеріалів про адміністративні 

правопорушення у галузі державного експортного контролю здійснюється в порядку 

передбаченому „Інструкцією з  оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 

в галузі державного експортного контролю”, яку затверджено наказом 

Держекспортконтролю України від 9 січня 2004 р № 4 та зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 21 січня 2004 р. за № 89/9688.  

Див. Інструкцію у Томі 3 цього Довідника. 

Зазначена Інструкція визначає процедуру складання та обліку протоколів про 

вчинення громадянами та посадовими особами адміністративного правопорушення у галузі 

державного експортного контролю, оформлення справ про адміністративні правопорушення, 

передання їх до суду та ведення обліку результатів розгляду матеріалів про адміністративні 

правопорушення. Загальні питання адміністративного правозастосування у галузі 

державного експортного контролю вирішуються у порядку передбаченому Кодексом 

України про адміністративні правопорушення. Загальні питання цього порядку наведені у 

підпункті 15.2.1. цією Глави. 

Відповідно до наказу Держекспортконтролю від 7 квітня 2004 року №98 (із змінами 

та доповненнями) повноваженими посадовими особами Держекспортконтролю, що  мають 

право складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень в галузі 

державного експортного контролю, є начальник відділу правозастосування, його заступник 

та начальник сектору проведення розслідувань цього відділу. Зазначені посадові особи 

мають право складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень в галузі 

державного експортного контролю, що визначені статтями 188
17  

та  212
4 

 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

У Протоколі зазначаються: 
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 дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала 

Протокол, відомості про особу-порушника, обставини та суть правопорушення, а також 

визначається які саме норми законодавства у галузі державного експортного контролю не 

виконані або порушені. Кожне правопорушення обґрунтовується, посилаючись на чинне 

законодавство. 

У Протоколі також зазначаються обставини, що пом'якшують чи обтяжують  

адміністративну відповідальність, а також повна назва та адреса відповідного суду, 

уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі 

державного експортного контролю і приймати рішення про накладення адміністративного 

стягнення. 

 Протокол підписується громадянином чи посадовою особою-порушником та 

посадовою особою, яка його склала. За наявності свідків правопорушення та  потерпілих  

Протокол може бути підписано також і цими особами. У разі відмови особи-

правопорушника від підписання  Протоколу про це робиться відповідна відмітка. 

Громадянин чи посадова особа, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, має право: ознайомлюватися з матеріалами справи; давати пояснення; 

подавати докази; заявляти прохання; при розгляді справи користуватися юридичною 

допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання 

правової допомоги, особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою, 

на якій ведеться справа, і користуватися послугами перекладача,  якщо він не володіє 

мовою,  якою ведеться  провадження; оскаржувати  постанову  за справою. Громадянин чи 

посадова особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо 

себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.  

Громадянин чи посадова особа, яка вчинила правопорушення, має право подати в 

Протоколі пояснення і зауваження щодо його змісту, а також викласти мотиви своєї відмови 

від його підписання та подавати заяви і клопотання. У разі, коли особа-правопорушник 

викладає свої пояснення на окремому аркуші, у Протоколі про це робиться відповідна 

відмітка, та додається аркуш з поясненнями. 

Під час складання Протоколу громадянину чи посадовій особі, яка вчинила 

порушення, пропонується надати пояснення по суті скоєного правопорушення. У разі 

відмови такої особи від надання письмового пояснення про це робиться відповідний запис у 

протоколі. 

Протокол складається в усіх випадках вчинення адміністративних правопорушень у 

галузі державного експортного контролю. Якщо адміністративне правопорушення в галузі 

державного експортного контролю вчинено кількома особами, то Протокол складається на 

кожну особу-правопорушника окремо. 

До Протоколу долучаються матеріали, які підтверджують факт вчинення 

адміністративного правопорушення (акти перевірок, висновки експертів, письмові 

пояснення, повідомлення, листування з порушником тощо). Кожен доданий до Протоколу 

документ повинен мати реквізити і відповідати своєму призначенню, містити достовірну 

інформацію та відповідати вимогам законодавства. 

Оформлений Протокол направляється до суду. Копія протоколу зберігається в 

Держекспортконтролі та надається порушнику.  

Усі матеріали, що стосуються одного правопорушення конкретного громадянина чи 

посадової особи, формуються в одну справу про адміністративне правопорушення. Справи 

про адміністративні правопорушення зберігаються в архіві Держекспортконтролю в 

установленому порядку протягом трьох років. 
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15.3.  Кримінальна відповідальність фізичних осіб за  порушення законодавства 

у галузі державного експортного контролю 

У попередніх частинах цією Глави було підкреслено, що експортний контроль 

розповсюджується на вкрай „чутливу” сферу діяльності – міжнародні передачі товарів, що 

можуть бути використані у створенні зброї масового знищення та засобів її доставки, а також 

товарів військового призначення які за своєю природою призначені для ведення бойових дій, 

тобто також є вкрай „чутливими” стосовно загроз міру та безпеки. Саме виходячи з того, що 

несанкціоновані або здійсненні з певними порушеннями міжнародні передачі зазначених 

вище товарів створюють реальну загрозу міжнародної стабільності, міру та безпеки, 

Кримінальним кодексом України встановлено сувору відповідальність фізичних осіб-

громадян  за порушення законодавства у галузі державного експортного контролю.   

Безпосередньо порушення законодавства у галузі державного експортного 

контролю, вчинення яких тягне за собою кримінальну відповідальність, визначені у статті 

333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних 

передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) . Зазначена 

стаття кодексу є бланкетною, тому цією статтею передбачено, що: 

„ 1.  Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, 

що підлягають державному експортному контролю, - 

карається штрафом від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той 

самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років або без такого. 

2.  Те саме діяння, вчинене повторно або організованою групою, - 

карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той 

самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років. „ 

Під час розгляду питань про „кримінальні” правопорушення у галузі державного 

експортного контролю слід також  керуватись і іншими статтями Кримінального кодексу 

України, перш за все статтею 201 кодексу  (контрабанда), яка також є бланкетною і 

передбачає, що: 

„ 1. Контрабанда, тобто переміщення товарів через митний кордон України поза 

митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, 

а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, 

сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім 

гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда 

стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено 

відповідні правила вивезення за межі України, -  

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією 

предметів контрабанди.  

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше 

судимою за злочин, передбачений цією статтею, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією 

предметів контрабанди та з конфіскацією майна. „ 

Крім зазначених статей Кодексу до статей, що пов’язані із правопорушеннями у 

галузі державного експортного контролю слід віднести статтю 265 (незаконне поводження 

з радіоактивними матеріалами) та статтю 440 (розроблення, виробництво, придбання, 

зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення). 
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Так статтею 265 передбачено, що: 

„1. Придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, 

знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого 

випромінювання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, що перебувають у будь-

якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді) без передбаченого 

законом дозволу -  

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  

2. Ті самі дії, вчинені з метою спричинення загибелі людей, шкоди здоров'ю людей, 

майнової шкоди у великому розмірі або значного забруднення довкілля, -  

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за 

попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили загибель людей, майнову 

шкоду у великому розмірі, значне забруднення довкілля чи інші тяжкі наслідки, -  

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років. „ 

Згідно цією статті майнова шкода вважається заподіяною у великому розмірі, якщо 

прямі збитки становлять суму, яка в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний 

мінімум доходів громадян. 

Статтею 440 передбачено, що: 

„  Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї 

масового знищення, забороненої міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. „ 

Таким чином, відповідно до статті 12 Кодексу, злочини, що пов’язані із товарами, які 

підлягають державному експортному контролю, за ступенем тяжкості відносяться до 

середньої тяжкості (стаття 333), тяжких (стаття 440) та особливо тяжких (статті 201 та 265). 

15.3.1. Загальні питання кримінальної відповідальності у галузі державного 

експортного контролю  

Покарання у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності є заходом 

примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у 

вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. 

Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання 

вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.  

Підставою кримінальної відповідальності за вчинення  фізичною особою злочину у 

галузі державного експортного контролю є суспільна небезпечність діяння, яке містить склад 

злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України. Суб'єктом злочину є фізична 

осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати 

кримінальна відповідальність. 

Слід підкреслити, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може 

бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 

і встановлено обвинувальним вироком суду.  

До поняття злочину відноситься передбачене Кодексом суспільно небезпечне винне 

діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. При цьому Кодекс не відносить до 

злочину дію або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, 

передбаченого Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто 
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не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству 

або державі.  

Зазначеними у розділі 15.3. цією глави статтями Кодексу, що мають безпосереднє 

відношення до галузі експортного контролю, передбачено застосування таких видів 

основних покарань як: 

штраф від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (стаття 333); 

обмеження волі на строк від двох до п’яти років (стаття 333); 

позбавлення волі на строк від двох до п’ятнадцяти років (статті 201, 265, 333 та 440); 

конфіскація предметів контрабанди та конфіскація майна (стаття 201). 

Крім того зазначеними статтями передбачено також можливість застосування таких 

додаткових покарань як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю на строк до трьох років (стаття 333). 

Штраф, як вид покарання за вчинення злочину у галузі державного експортного 

контролю, є грошовим стягненням, що накладається судом у випадках і межах, встановлених 

статтею 333 Кодексу. Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого 

злочину та з урахуванням майнового стану винного. З урахуванням майнового стану особи 

суд може призначити штраф з розстрочкою виплати певними частинами строком до трьох 

років. У разі неможливості сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу 

покаранням у виді громадських робіт із розрахунку: десять годин громадських робіт за один 

встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, або 

виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених 

законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох 

років.  

У якості додаткового покарання статтею 333 передбачена можливість позбавлення 

винної особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 

трьох років. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як 

додаткове покарання може бути призначене за умови, що з урахуванням характеру злочину, 

вчиненого за посадою або у зв'язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та 

інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю.  

Обмеження волі на строк до п’яти років, як вид покарання за вчинення злочину у 

галузі державного експортного контролю, передбачений статтею 333 Кодексу. Таке 

покарання полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу 

без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням 

засудженого до праці. 

Позбавлення волі, як вид покарання за вчинення злочину у галузі державного 

експортного контролю або пов’язаного з цією галуззю, передбачений статтями 201, 265, 333 

Кодексу. Відповідно до цих статей Кодексу покарання у вигляді позбавлення волі може бути 

встановлено судом на строк від двох до п’ятнадцяти років. Таке покарання полягає в ізоляції 

засудженого та поміщення його на певний строк до кримінально-виконавчої установи. 

15.3.2. Особливості визначення кримінальної відповідальності у галузі 

державного експортного контролю 

Примітка: У цьому розділі автором частково використані  деякі положення 

відповідних статей 3-го видання „Науково-практичного коментарю Кримінального 

кодексу України” за редакцією доктора юридичних наук, професора М.І. Мельника та 

кандидата юридичних наук, доцента М.І. Хавронюка  (Київ-Атіка-2004), (далі –Коментар). 



 

 

159

У Кримінальному кодексі України  базовою статтею, що встановлює кримінальну 

відповідальність у галузі державного експортного контролю, є стаття 333 кодексу 

„Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному 

експортному контролю”.  

У Коментарі до цією статті кодексу визначено, що „ Диспозиція ст. 333 

сконструйована як бланкетна. Тому для визначення тих чи інших ознак складу злочину 

необхідно звертатися до відповідних нормативно-правових актів, передусім Закону України 

„Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та 

подвійного використання”. 

Ст. 24 цього Закону визначає вичерпний перелік порушень вимог законодавства у 

галузі державного експортного контролю.” 

Перелік порушень законодавства у галузі державного експортного контролю, якій 

визначено ст. 24 цього Закону, наведено у розділі 15.1. цією глави довідника. 

У Коментарі до ст.. 333 Кодексу визначено, що: 

„ 1.  Суспільна небезпека злочину полягає у тому, що його вчинення створює умови 

для безконтрольного розповсюдження різних видів зброї у світі, зокрема в країнах з 

нестабільною політичною ситуацією, для озброєння екстремістських, терористичних 

угрупувань тощо, і таким чином впливає на стан виконання Україною своїх міжнародних 

зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та звичайних видів озброєння 

і на стабільність міжнародних відносин України з іншими державами. 

2.  Об’єктом злочину є встановлений порядок здійснення міжнародних передач 

товарів, що підлягають державному експортному контролю. 

3.  Предметом злочину є товари, що підлягають державному експортному 

контролю. Такими товарами згідно з законодавством України є товари: 1) військового 

призначення; 2) подвійного використання. 

4.  З об’єктивної сторони злочин полягає у будь-якому порушенні встановленого 

порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному 

контролю. 

5.  Суб’єкт злочину загальний. 

6.  Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом або необережністю 

(залежно від конкретної форми цього злочину). 

7.  Кваліфікуючими ознаками злочину є вчинення його: 1) повторно або 2) 

організованою групою.” 

Під час визначення „предмету” злочину слід враховувати, що таким предметом 

можуть бути не тільки товари військового призначення чи подвійного використання, а також 

і будь-які інші товари, 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 Організації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організацій, 

членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове 

ембарго на постачання товарів військового призначення, відносно яких суб’єкт (експортер 

через його службових осіб) зобов’язаний звернутися до Держекспортконтролю за 

отриманням дозволу на право здійснення експорту цих товарів незалежно від того, зазначені 

вони у списках товарів, що підлягають державному експортному контролю, чи ні. 
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Під час визначення „суб’єкту” злочину слід врахувати, що таким суб’єктом 

звичайно (але не обов’язково) є фізичні особи, які є службовими особами відповідних 

юридичних осіб: підприємств, установ, організацій (у тому числі державних органів), що 

здійснюють міжнародні передачі товарів або залучені до прийняття рішень про міжнародні 

передачі товарів у галузі державного експортного контролю.  

Стосовно „кримінального” правозастосування у галузі державного експортного 

контролю у Коментарі до Кодексу авторами визначено „надмірну криміналізацію” діянь 

деяких статей Розділу XIV Кодексу, у тому числі статті 333, та випадки конкуренції норм 

цією статті із відповідними нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Так у Коментарі визначено: 

„Більшість діянь, передбачених розділом XIV КК України, близькі до 

адміністративних правопорушень, оскільки не мають ступеня і характеру суспільної 

небезпеки, звичайно властивих злочинам. Це стосується, зокрема діянь, передбачених ... 

статтями 331, 333, 334, 337. 

За деякі з них КАП прямо передбачена адміністративна відповідальність, а в деяких 

випадках їх важко відмежувати від суміжних адміністративних правопорушень. Так КАП 

передбачена адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог посадових 

осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного 

контролю і порушення законодавства в галузі державного експортного контролю (статті 

188
17

 , 212
4 

) ... 

Отже, в одному випадку закон визнав деякі з них злочинами, в іншому – 

адміністративними деліктами... 

Незважаючи на те, що згідно з ч. 2 ст. 9 КАП адміністративна відповідальність 

настає лише тоді, коли відповідні порушення не тягнуть за собою кримінальної 

відповідальності, практика слідує іншим шляхом. Наприклад, за рекомендацією ВС, осіб, які 

незаконно перетинають державний кордон, як правило, притягують до відповідальності саме 

за ст.. 204
1
 КАП, яка є нормативним „близнюком” ст.. 331 КК. 

Виходячи з того, що випадки, передбачені ... статтями 333, 334, 337, є прикладами 

надмірної криміналізації діянь, у разі порушення кримінальної справи слід обов’язково  

брати до уваги положення ч. 2 ст. 11, згідно з якими не є злочином дія або бездіяльність, яка 

хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через 

малозначність не становить суспільної небезпеки”. 

15.4. Правозастосування у галузі державного експортного контролю відносно 

колективних суб’єктів 

У цьому розділі коментуються передбачені Законом заходи правозастосування  у 

галузі державного експортного контролю відносно так званих „колективних” суб’єктів до 

яких відносяться зареєстровані у встановленому порядку у Держекспортконтролі суб’єкти 

здійснення міжнародних передач товарів - юридичні особи (далі суб’єкти).   

Відповідно до законодавства з метою запобігання правопорушенням у галузі 

державного експортного контролю Держекспортконтроль, а також центральні органи 

виконавчої влади  в межах своїх повноважень мають право проводити розслідування, 

пов’язані із порушеннями законодавства у цією галузі. 

Під поняттям „правопорушення  у галузі державного експортного контролю” 

відносно колективного суб’єкту слід розуміти протиправне, винне діяння цього суб’єкту, що 

посягає на встановлений законодавством порядок проведення діяльності, пов’язаної з 

міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання, і 

яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це правопорушення носить конкретний 

характер і вчиняється конкретним колективним суб’єктом у певний час, у певному місці, 
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характеризується конкретно визначеними ознаками суспільної шкоди, протиправності 

діяння, винності цього суб’єкту та його юридичної відповідальності.  

Законодавство в галузі державного експортного контролю складається із Закону 

України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання” (далі – Закон), актів Президента України, актів  

Кабінету Міністрів України, та зареєстрованих належним чином у Міністерстві юстиції 

України актів Держекспортконтролю. Зазначеним вище Законом та відповідними актами 

встановлено загальнообов’язкові правила поведінки суб’єктів під час провадження ними 

діяльності, на яку поширюється державний експортний контроль. Тобто встановлено 

відповідні норми права для провадження колективними суб’єктами такої діяльності. 

У разі, коли дії суб’єкта суперечать нормам права, тобто  являють собою порушення 

заборон, зазначених в Законі, невиконання зобов’язань, що покладені на нього Законом та 

іншими актами законодавства, такі дії треба вважати протиправними діями, що мають ознаки 

правопорушення. 

Суспільна шкода більшості правопорушень в галузі державного експортного 

контролю полягає у невиконанні, завдяки таким правопорушенням, відповідних 

міжнародних зобов’язань, наслідком чого є заподіювання шкоди відносинам, які 

охороняються Україною як державою. Правопорушенням може вважатися тільки таке діяння 

суб’єкта, яке є винним. Наприклад нехтування встановленого порядку свідчить про винність, 

але його невиконання у зв’язку із незнанням не може розглядатись як відсутність вини при 

здійсненні такої діяльності з порушеннями встановленого порядку.  

15.4.1. Застосування штрафних санкцій до суб’єктів-порушників  

У цьому розділі розглядаються лише штрафні санкції, що можуть бути застосовані 

Держекспортконтролем до колективних суб’єктів-порушників. Застосування таких санкцій 

направлено на покарання державою в особі Держекспортконтролю правопорушників і 

попередження нових правопорушень в галузі державного експортного контролю. Зазначені 

санкції відноситься до адміністративно-правової відповідальності і проявляється в 

накладенні на правопорушника додаткового обтяжливого зобов’язання – сплатити грошове 

стягнення - штраф. 

Відносно застосування кримінальних та адміністративних санкцій слід звертатися до 

попередніх розділів цією глави, а відносно інших санкції – до наступних розділів.   

Статтею 24 зазначеного вище Закону визначено вичерпний перелік конкретних 

складів правопорушень в галузі державного експортного контролю, відповідно до якого 

Держекспортконтроль та інші державні органи вживають заходів правозастосування, 

встановлених цим та іншими законами України. Статтею 25 цього Закону встановлено 

конкретні штрафні та інші санкції, що можуть бути застосовані державними органами у разі 

вчинення суб’єктом відповідних правопорушень. 

15.4.1.а. Правопорушення у галузі державного експортного контролю та 

відповідні штрафи, що накладаються Держекспортконтролем на 

суб’єктів-порушників 

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначених нижче правопорушень 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі до 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної 

передачі. Значний розмір штрафних санкцій свідчить про небезпеку правопорушень, за які 

встановлені ці санкції. При встановленні розміру штрафу за конкретний вид 

правопорушення законодавець виходив 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 Держекспортконтролю України 
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при накладанні штрафів враховувати обтяжуючі чи пом’якшуючі вину порушника 

обставини. Рішення Держекспортконтролю про накладання штрафів є правозастосовчим 

актом. Цей акт носить двояку юридичну 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, чи 

повноваження. Таке рішення може бути оскаржено в суді. 

15.4.1.а.1. Проведення діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами 

товарів, без отримання в установленому порядку дозволу, висновку 

чи документа про гарантії. 

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного правопорушення 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі.  

Це правопорушення полягає у порушенні норм Закону, які визначають, що 

проведення діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів, можливе лише після 

отримання суб’єктом в установленому порядку дозволу, висновку чи документа про гарантії. 

Законом передбачено, що здійснення необхідних заходів, пов'язаних з отриманням 

зазначених документів, є обов'язком суб'єкта.  

Суб’єктами зазначеного правопорушення можуть бути колективні суб’єкти, що 

проводять діяльність з міжнародної передачі товарів, у випадку, якщо вони: 

не здійснили заходів, пов'язаних з отриманням дозволу, висновку чи документа про 

гарантії;   

здійснили вищезазначені заходи і отримали рішення  про відмову в наданні дозволу, 

висновку чи документа про гарантії.  

Як в першому, так і в другому випадку дії порушника є винними діями, але якщо у 

другому випадку винні дії виражаються у формі прямого умислу, тобто, особа 

усвідомлювала протиправність своєї 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 

порушення цього законодавства. 

При розгляді коментованого правопорушення термін „проведення діяльності, 

пов'язаної з міжнародними передачами 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 зовнішньоекономічних 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; передача таких товарів в Україні чи 

за її межами; транзит товарів територією України; будь-які дії суб'єкта підприємницької 

діяльності України, що сприяють здійсненню міжнародних передач товарів, включаючи дії з 

фінансування, транспортування чи експедирування таких товарів. 

Під терміном „товари” слід розуміти як товари, включені до списків товарів, що 

підлягають державному експортному контролю, так і товари, що не внесені до цих списків, 

але підпадають під дію статті 10 Закону. 

Виявлення фактів такого правопорушення може бути здійснено різними шляхами, у 

тому числі і з повідомлень засобів масової інформації, повідомлень органів митного 

контролю, інших центральних органів виконавчої влади, перевірок суб’єктів 
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зовнішньоекономічної діяльності і таке інше. Органи, яким стало відомо про таке 

правопорушення, зобов’язані повідомити про це Держекспортконтроль України. Зазначене 

порушення повинне бути підтверджене документально (протоколами переговорів, 

договорами, контрактами, документами про відвантаження, актами передачі  товару тощо), а 

також поясненнями посадових осіб.  

При виявленні фактів проведення діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами 

товарів, без отримання дозволу, висновку чи документа про гарантії суб'єкт підприємницької 

діяльності зобов’язаний припинити таку діяльність. Подальше здійснення суб’єктом такої 

діяльності  можливо лише після здійснення ним необхідних заходів, пов'язаних з 

отриманням відповідних дозвільних документів чи документів про гарантії. 

15.4.1.а.2. Здійснення міжнародних передач товарів на підставі дозволів, 

висновків чи документів про гарантії, отриманих шляхом подання 

підроблених документів або документів, що містять недостовірні 

відомості.  

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного правопорушення 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі.  

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 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 документів.  

Для кваліфікації дій суб’єкта у цьому випадку необхідно, щоб відбувся факт 

здійснення міжнародних передач товарів на підставі дозволів, висновків чи документів про 

гарантії, отриманих шляхом подання підроблених документів або 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; документи, на яких будь-яким способом (наклеювання, малювання, 

друкування, підчистка тощо) змінено зміст дійсного документа. Питання про те, чи є ці 

документи підробленими, який спосіб підробки при цьому використовувався тощо, повинні 

вирішуватися за допомогою криміналістичної експертизи, яка проводиться у відповідних 

експертних установах. Кримінальний кодекс (стаття 366) передбачає кримінальну 

відповідальність  за службове підроблення, тобто за внесення службовою особою до 

офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а 

також складання і видача свідомо неправдивих документів.  

Недостовірними відомостями у випадку допущення коментованого правопорушення 

можна розглядати відомості, що містять розбіжності 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 говорити про правопорушення, коли була допущена, наприклад 
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друкарська помилка.  Факт умисності дій правопорушника  повинен бути доказаний 

Держекспортконтролем. 

15.4.1.а.3. 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 зовнішньоекономічної діяльності стало відомо, що такі 

товари можуть бути використані іноземною державою або іноземним 

суб'єктом господарської діяльності з метою створення зброї масового 

знищення чи засобів її доставки.  

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного правопорушення 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі.  

Це правопорушення полягає в недотриманні вимог частини другої статті 17 Закону 

України ”Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання”, відповідно до якої суб'єкту зовнішньоекономічної 

діяльності 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 відомо, що такі товари 

можуть бути використані іноземною державою або іноземним суб'єктом господарської 

діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобів її доставки.  

При визначенні, чи є  зброя, яка створюється, зброєю масового знищення, слід 

виходити з того, що ”зброя масового знищення” це засоби масового знищення – засоби 

ведення війни, які за силою руйнування та ураження у багато разів переважають звичайні 

озброєння. До наявних видів зброї масового знищення належать хімічна, біологічна, ядерна 

зброя. 

До іноземних суб’єктів господарської діяльності належать юридичні особи та 

організації в іншій правовій формі, цивільна правоздатність яких визначається за правом 

іноземної держави, в якій вони засновані. 

 Закон не визначає, у якому вигляді і яким чином суб’єкту зовнішньоекономічної 

діяльності стало відомо про можливість використання товарів, міжнародна передача яких є 

предметом зовнішньоекономічних договорів (контрактів), з метою створення іноземною 

державою або іноземним суб’єктом господарської діяльності зброї масового знищення чи 

засобів 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, дипломатичних представництв, міждержавних органів, 

громадських організацій тощо),  так і неофіційним чином (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, тобто це повинен 

зробити Держекспортконтроль. 

15.4.1.а.4. Здійснення міжнародної передачі товару, незважаючи на те, що 

суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності стало відомо, що товар 

буде використано в інших цілях або іншим кінцевим споживачем, 

ніж це було визначено в зовнішньоекономічному договорі 

(контракті) чи пов'язаних з ним документах, на підставі яких було 

отримано дозвіл, висновок або міжнародний імпортний сертифікат.  

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного правопорушення 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі 100 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі.  
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Це правопорушення полягає в недотриманні вимог частини третьої статті 17 Закону 

України ”Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового 

призначення та подвійного використання”, якою передбачено, що суб'єкт 

зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний відмовитися від виконання 

зовнішньоекономічного договору (контракту) 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 договорі (контракті) чи 

пов'язаних з ним документах, на підставі яких отримано дозвіл, висновок або міжнародний 

імпортний сертифікат. Тобто це той випадок, коли  суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності 

отримав всі необхідні для здійснення міжнародних передач товарів дозвільні документи, 

дотримався порядку укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), але  уже під 

час  здійснення 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 споживачів повідомляється 

суб’єктом Держекспортконтролю України при поданні ним заяви на отримання дозвільних 

документів, яка заповняється 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 зовнішньоекономічному 

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 (контракті) буде використано в інших цілях або 

іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в цих документах, він зобов’язаний 

відмовитися від виконання цього договору (контракту) і  звернутись до 

Держекспортконтролю із заявою на отримання нових дозвільних документів. 

Закон не визначає, у якому вигляді і яким чином суб’єкту зовнішньоекономічної 

діяльності 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. Тобто така інформація могла  бути отримана ним будь-

яким шляхом, як офіційно (повідомлення державних органів як України, так і країни, до якої 

товари передаються, чи третіх країн, дипломатичних представництв, міждержавних органів, 

громадських 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 передачі, навіть якщо товар і не надійшов до споживача. 

15.4.1.а.5. Навмисне приховання відомостей, які мають значення для вирішення 

питання про надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного 

сертифіката.  

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного правопорушення 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі 100 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі.  

Відповідальність за приховування відомостей, які мають значення для вирішення 

питання про надання дозволу, висновку чи міжнародного 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 
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приховуванню  від Держекспортконтролю відомостей, які   мають значення для вирішення 

питання про надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката. 

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  значення відомостей для надання дозволу, висновку чи 

міжнародного імпортного сертифіката слід виходити з вимог Закону, інших нормативно-

правових актів з питань державного контролю за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання. Такими, що мають значення, 

визнаються відомості, необхідність надання яких передбачена в зазначених нормативно-

правових актах або обґрунтована Держекспортконтролем у відповідних письмових 

зверненнях до суб’єкту.   

  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 документів, так і 

в період здійснення міжнародної передачі товарів чи в період, коли така передача уже 

здійснена. 

15.4.1.а.6. Здійснення міжнародних передач товарів з порушеннями умов, 

визначених у дозволах, висновках чи міжнародних імпортних 

сертифікатах, у тому числі після внесення без погодження із 

спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань 

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 кінцеве 

використання та надання відповідних документів про гарантії.  

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного правопорушення 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі 100 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі.  

Як витікає із норм Закону, дозвіл, висновок, міжнародний імпортний сертифікат 

видаються Держекспортконтролем на підставі документів, що надаються суб’єктом 

зовнішньоекономічної діяльності, 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 споживачів, а 

також найменувань товарів, зобов'язань про їх кінцеве використання та надання відповідних 

документів про гарантії. Недотримання зазначених вимог Закону є правопорушенням. 

Для кваліфікації дій суб’єкта як коментованого правопорушення необхідно, щоб 

такий суб’єкт хоча б розпочав здійснення 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 здійснення 

міжнародних передач товарів з порушеннями не всіх умов, визначених у дозволах, висновках 

чи міжнародних імпортних сертифікатах, а лише тих, що стосуються найменувань та 

реквізитів експортерів, імпортерів, посередників та кінцевих споживачів, а також 
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найменувань товарів, зобов'язань про їх кінцеве використання та надання відповідних 

документів про гарантії. Порушення інших умов, визначених у дозволах, висновках чи 

міжнародних імпортних сертифікатах, не може вважатись правопорушенням, за яке 

встановлюється юридична відповідальність. 

 

15.4.1.а.7. Проведення переговорів, пов'язаних з укладанням 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення 

експорту товарів військового призначення, а також товарів 

подвійного використання, на поставки яких до відповідної 

іноземної держави встановлено часткове ембарго, без отримання 

відповідного позитивного висновку спеціально уповноваженого 

органу виконавчої влади з питань державного експортного 

контролю.  

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного правопорушення 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  (Станом на 2009 рік 

неоподаткований мінімум доходів громадян складає 17 грн.). 

Коментоване правопорушення полягає в порушенні вимог Закону, зокрема статті 18, 

згідно з якою суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності може проводити переговори, 

пов'язані з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення 

експорту товарів військового 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 спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з 

питань державного експортного контролю про можливість 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 04.02.98 № 125.  

Теоретично, за формальними ознаками, як правопорушення може бути розцінено 

проведення зазначених переговорів і у випадку, якщо в результаті таких переговорів  не 

відбулось укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), тобто достатньо 

документально підтверджено факту проведення переговорів, за підсумками яких 

планувалося укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Проте слід відмітити, 

що на практиці отримати доказову базу у такому випадку надто складно. 

Позитивним висновком  Держекспортконтролю є висновок про можливість 

проведення суб’єктом переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів), відповідно до поданих Держекспортконтролю документів. 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. 

Фактичні обставини коментованого правопорушення повинні бути підтверджені 

доказами, що зафіксовані в протоколах проведення переговорів тощо. У цих документах 

повинні бути відображені відомості, що свідчать про те, що домовленості учасників 

переговорів стосуються саме укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо 

здійснення експорту саме тих товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави 

встановлено часткове ембарго. 
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15.4.1.а.8. Неподання або несвоєчасне подання спеціально уповноваженому 

органу виконавчої влади з питань державного експортного 

контролю звітів та відповідних документів про підсумки проведення 

переговорів, зазначених у абзаці восьмому цієї статті, а також про 

фактично здійснені міжнародні передачі товарів військового 

призначення та подвійного використання на підставі отриманих 

дозволів чи висновків, а також про використання цих товарів у 

заявлених цілях.  

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного правопорушення 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  (Станом на 2009 рік 

неоподаткований мінімум доходів громадян складає 17 грн.). 

Визнання діянь суб’єктів здійснення міжнародних передач щодо неподання або 

несвоєчасного подання Держекспортконтролю звітів як правопорушення викликане тим, що  

звітність це один із важливих чинників державного експортного контролю, який дає 

можливість цьому органу контролювати фактично здійснені міжнародні передачі товарів, 

визначених у дозвільних документах, та  використання товарів, що є предметом міжнародної 

передачі у заявлених цілях. Інформація, що міститься у звітах суб’єктів використовується 

Держекспортконтролем для аналізу дотримання прийнятих у цією галузі міжнародних 

зобов’язань, а також для формування відповідної міжнародної звітності про передачі 

„чутливих” товарів.  

Коментоване правопорушення полягає в неподанні або несвоєчасному поданні 

Держекспортконтролю звітів та відповідних документів про:  

1) підсумки проведення переговорів, зазначених у абзаці восьмому статті 24 Закону; 

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 чи висновків, у заявлених цілях.  

Звітом можна вважати документ, який повинен бути складений за встановленою 

Держекспортконтролем формою, містити докладну інформацію з питань, що є предметом 

звіту, і повинен подаватися цьому органу у встановлені терміни. 

15.4.1.а.9. Створення перешкод для виконання службових обов'язків 

посадовими особами спеціально уповноваженого органу виконавчої 

влади з питань 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.  

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного правопорушення 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  (Станом на 2009 рік 

неоподаткований мінімум доходів громадян складає 17 грн.). 

Коментоване правопорушення полягає: 

у створенні перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами 

Держекспортконтролю та інших державних органів, що здійснюють державний експортний 

контроль, під час виконання ними своїх службових зобов'язань; 

або в невиконанні законних вимог вище зазначених  осіб;  



 

 

169

Посадовими особами Держекспортконтролю та інших державних органів, що 

здійснюють державний експортний контроль, можна вважати таку категорію службовців цих 

державних органів, які займають передбачені штатним розписом посади і правочинні 

здійснювати юридично значимі дії, у даному випадку дії, пов’язані з експортним контролем. 

Службові обов'язки цих посадових осіб зафіксовані в положеннях про структурні підрозділи 

цих органів (щодо керівників підрозділів), посадових інструкціях працівників і передбачають 

виконання робіт, які направлені на реалізацію повноважень цих органів в галузі державного 

експортного контролю, визначених у Законі та Положенні про Державну службу 

експортного контролю України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

13 червня 2007 року №830, а також положеннях про інші державні органи.  

Створення перешкод може виявлятися в будь-яких діях суб’єкта, зокрема це 

несприяння посадовим особам у здійсненні перевірок фактичного використання товарів за 

призначенням їх кінцевими споживачами або недопущення посадових осіб до місць 

встановлення (використання) товарів для здійснення таких перевірок тощо.  

Законні вимоги посадових осіб Держекспортконтролю та інших державних органів, 

що здійснюють державний 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  документально  оформлені . 

Як невиконання законних вимог посадових осіб Держекспортконтролю та інших 

державних органів, що здійснюють державний експортний контроль, можна розцінювати 

пряму необґрунтовану 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 відсутні будь-які поважні причини не 

виконати цю вимогу своєчасно. 

15.4.1.а.10. Безпідставна відмова в наданні інформації та документів, які 

вимагаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади 

з питань державного експортного контролю або іншим державним 

органом, що здійснює державний експортний контроль у межах 

своїх повноважень, їх навмисне викривлення або приховування.  

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного правопорушення 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  (Станом на 2009 рік 

неоподаткований мінімум доходів громадян складає 17 грн.). 

Коментоване правопорушення полягає у: 

безпідставній відмові в наданні інформації та документів, які вимагаються 

Держекспортконтролем або іншим державним органом, що здійснює державний експортний 

контроль у межах своїх повноважень; 

навмисному викривленні або приховуванні інформації та документів, які 

вимагаються Держекспортконтролем або іншим державним органом, що здійснює 

державний експортний контроль у межах своїх повноважень. 

Повноваження  Держекспортконтролю, 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 України має право отримувати 

безоплатно від суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів інформацію, необхідну для 

здійснення ним повноважень у галузі державного експортного контролю.  

Безпідставною відмовою в наданні інформації та документів є відмова в наданні 

інформації та документів у випадку, якщо вимога  надати інформацію та документи 
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пред’явлена в межах повноважень державних органів, що здійснюють державний 

експортний контроль.  

Як відмову в наданні інформації та документів можна розцінювати пряму 

необґрунтовану відмову суб’єкта надати інформацію та документи і відмову, обґрунтування 

якої є безпідставним.  

Навмисним викривленням інформації та документів, які вимагаються 

Держекспортконтролем або іншим державним 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 Держекспортконтролю або іншому державному 

органу, що здійснює державний експортний контроль, отримати необхідну їм інформацію та 

документи, зокрема ненадання інформації та документів в установлені терміни, якщо відомо 

про своєчасне отримання цим суб’єктом запиту і відомо, що відсутні будь-які поважні 

причини не надати витребувані інформацію та документи. 

15.4.1.а.11. Навмисне знищення документів, пов'язаних з укладанням та 

виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

стосовно здійснення міжнародних передач товарів, на підставі яких 

були отримані дозволи, висновки чи міжнародні імпортні 

сертифікати, до закінчення строку їх зберігання. 

У разі вчинення колективним суб’єктом зазначеного правопорушення 

Держекспортконтроль, відповідно до законодавства, накладає на такого суб’єкта штраф у 

розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.  (Станом на 2009 рік 

неоподаткований мінімум доходів громадян складає 17 грн.). 

Статтею 22 Закону передбачено, що суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів 

зобов'язаний забезпечити зберігання документів, пов'язаних з укладанням та виконанням 

зазначених договорів (контрактів), на підставі яких були отримані дозволи, висновки чи 

міжнародні імпортні сертифікати, протягом п'яти років з дня закінчення процесу здійснення 

міжнародної передачі товарів. Закон визнає правопорушенням 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 втрати 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 

викликає сумніву в його достовірності. 

15.4.2. Застосування додаткових санкцій до суб’єктів-порушників  

Крім накладання штрафів, зазначених у розділі 15.4.1. цією Глави, до колективних 

суб’єктів (юридичних осіб) відповідними державними органами можуть бути застосовані 

такі санкції, як скасування або зупинення дії відповідно дозволу, висновку чи міжнародного 

імпортного сертифіката, які надані ними такому суб'єкту,  скасування його реєстрації  як 

суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, а також скасування раніш наданих такому 

суб’єкту повноважень  на право здійснення експорту, імпорту товарів військового 

призначення або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.  
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15.4.2.а. Повноваження Держекспортконтролю щодо застосування додаткових 

санкцій 

Частиною 2 статті 25 Закону встановлено право спеціально уповноваженого органу 

виконавчої влади з питань державного експортного контролю (Держекспортконтролю), крім 

накладання штрафів, скасовувати або зупиняти дію відповідно дозволу, висновку чи 

міжнародного імпортного сертифіката, які надав цей орган суб’єкту зовнішньоекономічної 

діяльності, що допустив правопорушення, або скасовувати його реєстрацію в цьому органі як 

суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів. Таким чином Законом передбачені такі 

додаткові санкції до суб’єктів – порушників як: 

 скасовувати дію відповідно дозволу, висновку чи міжнародного імпортного 

сертифіката, які надав Держекспортконтроль суб’єкту, що допустив правопорушення; 

зупиняти дію відповідно дозволу, висновку чи міжнародного імпортного 

сертифіката, які надав Держекспортконтроль суб’єкту, що допустив правопорушення; 

скасовувати реєстрацію суб’єкта-порушника в Держекспортконтролі як суб’єкта 

здійснення міжнародних передач товарів. 

Скасування дії відповідно дозволу, висновку чи міжнародного імпортного 

сертифіката це визнання їх не чинними, тобто такими, на підставі яких не може 

здійснюватись діяльність з міжнародної передачі товарів. При скасуванні дії зазначених 

документів суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності для здійснення діяльності з 

міжнародної передачі товарів необхідно в установленому порядку звернутися до 

Держекспортконтролю для отримання нових. 

Зупинення дії відповідно дозволу, висновку чи міжнародного імпортного 

сертифіката у разі порушення законодавства в галузі державного експортного контролю 

здійснюється Держекспортконтролем на час проведення додаткової експертизи чи на час 

усунення суб’єктом порушень, що стали приводом для зупинення. Після усунення суб’єктом 

порушень, що стали приводом для зупинення дії зазначених документів, їх дія поновлюється, 

а у випадку, коли порушення не усунені - приймається рішення про скасування дії 

документів.  

Скасовування реєстрації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в 

Держекспортконтролі України як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів 

здійснюється у порядку, передбаченому в  Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі 

України суб'єктів підприємницької діяльності як суб'єктів здійснення міжнародних передач 

товарів, затвердженій наказом Держекспортконтролю від 27.04.09 № 31, зареєстрованим в  

Міністерстві  юстиції України 15.07.09 за № 637/16653. Першим етапом скасування 

реєстрації суб'єкта у випадку порушення ним законодавства в галузі державного експортного 

контролю є тимчасове припинення дії посвідчення про реєстрацію, а у разі, якщо суб'єкт не 

усунув факти, які призвели до тимчасового припинення дії посвідчення, за рішенням Голови 

Держекспортконтролю посвідчення, а значить і  реєстрація суб'єкта, скасовується. Суб'єкт, 

дію посвідчення якого було скасовано, звертається із заявою про поновлення дії посвідчення 

або його повторне надання тільки в разі усунення причин, що призвели до тимчасового 

припинення або скасування дії посвідчення. 

Скасовування реєстрації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в 

Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів має своїм 

наслідком неможливість як продовження цим суб’єктом здійснення 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 зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі 

України як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів автоматично тягне за собою 



 

 

172

скасування всіх виданих йому дозвільних документів, навіть якщо про це не зазначено в 

рішенні про скасування реєстрації. 

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. Таким 

чином, можна зробити висновок, що ці заходи застосовуються Держекспортконтролем, 

виходячи із фактичних обставин порушення законодавства суб’єктом зовнішньоекономічної 

діяльності, характеру допущеного ним порушення, виходячи із оцінки можливих наслідків 

цього порушення, особи порушника (наприклад, порушення законодавства ним допускається 

повторно). 

Рішення Держекспортконтролю про скасування або зупинення дії дозволу, висновку 

чи міжнародного імпортного сертифіката або скасування реєстрації суб'єкта 

зовнішньоекономічної діяльності в цьому органі як суб'єкта здійснення міжнародних передач 

товарів, є правозастосовчим актом. Цей акт носить двояку юридичну 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 –припинити діяльність, на яку було надано чи не надано дозвіл, 

висновок, міжнародний імпортний сертифікат або посвідчення про реєстрацію суб’єкта. Таке 

рішення може бути оскаржено в суді.  

15.4.2.б. Повноваження інших державних органів щодо застосування 

додаткових санкцій 

Частиною 3 статті 25 Закону „Про державний контроль за міжнародними передачами 

товарів військового призначення та подвійного використання” передбачено, що у разі 

вчинення суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів - юридичною особою, яка має 

повноваження на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення або 

товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, правопорушень, 

передбачених цим Законом, або у разі коли внаслідок таких правопорушень завдано значної 

шкоди політичним або економічним інтересам держави, національній безпеці або обороні 

держави, Кабінет Міністрів України за поданням Держекспортконтролю може скасувати 

раніше надані такій особі зазначені повноваження.  

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 суб'єктом правопорушень, передбачених абзацами другим 

- сьомим статті 24 Закону (дивись розділи 15.4.1.1а. – 15.4.1.1.є цією Глави); 

по-друге, у разі коли внаслідок таких правопорушень завдано значної шкоди 

політичним або економічним інтересам держави, національній безпеці або обороні держави. 

Таке рішення Кабінет Міністрів України приймає за поданням 

Держекспортконтролю як органу, який  забезпечує контроль за використанням суб'єктом 

зовнішньоекономічної діяльності повноважень, наданих йому Кабінетом Міністрів України. 

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, повноваження 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.  

Можливості  оскарження в суді рішення про скасування Кабінетом Міністрів 

України раніше виданих ним повноважень Законом не передбачено. 
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15.4.2.в. Відповідальність за збитки, які суб’єкти зазнають в наслідок 

застосування додаткових санкції  

Частиною 5 статті 25 зазначеного вище Закону встановлено, що 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 здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення або 

товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, якщо така особа вчинила 

порушення законодавства, визначені цим Законом, 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 товарів військового призначення.  

Норма законодавства щодо відсутності відповідальності держави перед суб'єктом 

здійснення міжнародних передач товарів - юридичною особою за збитки, яких ця особа може 

зазнати, стосується двох випадків: 

по-перше,  коли збитків внаслідок скасування або зупинення дії дозволу, висновку 

чи міжнародного імпортного сертифіката, а також скасування повноважень на право 

здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення або товарів, які містять 

відомості, що становлять державну таємницю, зазнала особа, яка вчинила порушення 

законодавства, визначені Законом; 

по-друге, у разі коли дії по скасуванню або зупиненню дії дозволу, висновку чи 

міжнародного імпортного сертифіката, а також скасуванню повноважень на право 

здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення або товарів, які містять 

відомості, що становлять державну таємницю, 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 товарів військового призначення.  

Ця норма Закону базується на загальних принципах підприємницької діяльності, 

визначених в законодавстві України, зокрема в Господарському кодексі України, а саме 

підприємництво - це господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання 

на власний ризик, а також на засадах здійснення ними своєї діяльності, які полягають, 

зокрема у тому, що суб'єкти господарювання повинні здійснювати свою діяльність у межах 

встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.  Під 

збитками, яких може зазнати суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності – правопорушник,  у 

даному випадку маються на увазі витрати, зроблені цією особою у зв’язку з укладанням 

договорів на міжнародну передачу товарів, не одержані нею доходи, які особа могла б 

реально одержати за звичайних обставин, якби вона не допускала дій, що призвели до 

скасування або зупинення дії дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката, а 

також скасування повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового 

призначення або товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю. 

15.4.3. Накладання штрафів за порушення вимог законодавства в галузі 

державного експортного контролю 

Накладання штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного 

експортного контролю здійснюється Держекспортконтролем у порядку і спосіб, визначені 

Законом України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання" (далі - Закон), іншими актами 

законодавства та „Положенням про Державну службу експортного контролю України”, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року №830.  
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Завданням провадження у справах про порушення юридичними особами вимог 

законодавства у галузі державного експортного контролю (далі - справа) є своєчасне, повне 

та об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до чинного 

законодавства, забезпечення виконання винесеного рішення, виявлення причин та умов, що 

сприяють учиненню порушень юридичними особами вимог законодавства у галузі 

державного експортного контролю (далі - порушення), а також запобігання таким 

порушенням.  

Виходячи з зазначеного посадові особи Держекспортконтролю у межах своїх 

повноважень зобов'язані в кожному випадку виявлення ознак порушення вжити усіх 

необхідних заходів для встановлення факту порушення та його документального 

закріплення, а також своєчасно застосувати передбачені законодавством штрафи. 

Примітка: 

Під терміном „посадова особа” за звичаєм розуміється особлива категорія 

службовців державних і громадських органів, установ, організацій, підприємств, які 

займають постійно або тимчасово, за призначенням, вибором чи в іншому встановленому 

порядку передбачені штатним розписом посади і правомочні здійснювати юридично значимі 

дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правовідносин. Зміст і обсяг таких 

дій різні і визначаються займаною посадою. Залежно від обсягу посадових повноважень 

розрізняють  посадових осіб, повноваження яких мають внутрішньо-організаційний 

характер (керівний склад підприємств, установ, організацій) та публічний характер, тобто 

поширюються за межі державних органів на організації та громадян, безпосередньо не 

підпорядкованих їм по службі, наділених повноваженнями щодо застосування заходів 

примусу стосовно осіб, не підпорядкованих їм.  Службові обов'язки цих посадових осіб 

зафіксовані в положеннях про структурні підрозділи (щодо керівників підрозділів), 

посадових інструкціях працівників і передбачають виконання робіт, які направлені на 

реалізацію повноважень цих органів, установ, організацій чи підприємств.  

Підготовка справ до розгляду здійснюється уповноваженими посадовими особами 

відповідального (підрозділ попередження правопорушень) та профільного (експертний 

підрозділ) підрозділів Держекспортконтролю (далі - уповноваженими особами).  

Рішення про накладення штрафів приймається Головою Держекспортконтролю чи 

його заступником (далі – керівник Держекспортконтролю) відповідно до розподілу 

функціональних обов’язків протягом десяти днів з дня отримання матеріалів, необхідних для 

вирішення справи.  

Юридична особа може бути притягнена до відповідальності протягом шести місяців 

з дня виявлення порушення, але не пізніше як через рік з дня порушення цим суб'єктом 

установлених Законом вимог.  

Справа не підлягає розгляду в Держекспортконтролі у разі відсутності події 

порушення, відсутності у діях особи складу порушення, припинення юридичної особи, щодо 

якої порушено справу, або коли справа не належить до компетенції Держекспортконтролю 

чи унаслідок змін законодавства вчинені дії втратили ознаки порушення.  

Слід зазначити, що штрафи накладаються на підставі протоколу про порушення 

юридичною особою вимог законодавства у галузі державного експортного контролю, який 

складається уповноваженою посадовою особою Держекспортконтролю.  

Протокол про порушення юридичною особою вимог законодавства в галузі 

державного експортного контролю складається за певною формою, яка затверджена 

Держекспортконтролем.  

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 
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порушила законодавство в галузі державного експортного контролю, її реквізити та місце 

знаходження; обставини справи; нормативний акт, вимоги якого порушено; інші відомості, 

необхідні для вирішення справи. Протокол про порушення юридичною особою вимог 

законодавства в галузі державного експортного контролю  разом з поясненням керівника 

юридичної особи, якою вчинено правопорушення, іншої відповідальної посадової особи 

(тобто  уповноваженого представника юридичної особи, щодо якої складено протокол. Ця 

особа повинна надати документ, що підтверджує її повноваження як представника 

юридичної особи) та документами, що стосуються справи надаються керівнику  

Держекспортконтролю протягом трьох днів.  Документами, що стосуються справи, можуть 

бути пояснення потерпілого, свідків, висновки експерта, речові докази тощо, тобто всі 

матеріальні об’єкти, в яких містяться фактичні дані, на підставі яких встановлюються 

обставини, необхідні для правильного вирішення справи. 

До розгляду справи Держекспортконтроль має право залучати експертів, фахівців з 

необхідних напрямів діяльності, третіх осіб, а також використовувати їх письмові висновки 

та пояснення, що стосуються справи. 

Справа про правопорушення щодо юридичної особи розглядається у присутності 

керівника або представника юридичної особи, яка притягується до відповідальності. 

Повноваження такої особи засвідчуються довіреністю. 

У разі відсутності керівника або представника 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 заслуханим, давати 

пояснення, надавати докази, заявляти клопотання, оскаржити рішення уповноваженої особи 

за справою. 

Керівник Держекспортконтролю при розгляді справи зобов’язаний з’ясувати 

відомості щодо наявності або відсутності: 

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. 

Рішення керівника Держекспортконтролю про накладення  на суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності – юридичну особу штрафу за порушення законодавства в 

галузі державного експортного контролю оформляється постановою про накладення на 

юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства у галузі державного 

експортного контролю на юридичну особу.  

Зазвичай, постанова складається з чотирьох частин: вступної, описової, 

мотивувальної та резолютивної.  

У вступній частині зазначаються: номер постанови, дата та місце розгляду справи; 

прізвище, ім’я та по батькові керівника чи заступника, що виніс постанову; документ, на 

підставі якого він діє; відомості про юридичну особу, щодо якої розглядається справа, її 

місцезнаходження. 

В описовій частині викладаються обставини справи, які встановлені при її розгляді, 

та посилання на нормативний акт, вимоги якого порушено.  
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У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що підтверджують 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 юридичною 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 

Держекспортконтролю, що розглядав справу. 

Рішення за справою оголошується негайно після закінчення її розгляду та набирає 

чинності відразу після її оголошення. 

Постанова про   накладення   штрафу   складається   у   трьох примірниках.  Перший 

примірник постанови в триденний термін  після її  прийняття вручається під розписку 

керівнику або уповноваженому представнику суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності -  

юридичної особи  чи  надсилається  поштою протягом трьох робочих днів, про що робиться 

відповідний надпис на примірнику постанови, що залишається у справі 

Держекспортконтролю.  

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 подаються відповідальному підрозділу 

Держекспортконтролю України для контролю за виконанням рішення про накладення 

штрафу. Завершена справа у встановленому порядку передається зазначеним підрозділом до 

архіву Держекспортконтролю.  

Накладення штрафу на юридичну особу за порушення законодавства в галузі 

державного експортного контролю не звільняє цю юридичну особу від обов’язків усунути 

порушення законодавства.  

15.4.4. Сплата штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного 

експортного контролю або їх оскарження 

15.4.4.а. Сплата штрафів 

Законом „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання” (частина сім статті 26 Закону) 

передбачено, що штраф підлягає сплаті суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності  -  

юридичною  особою  в п'ятнадцятиденний термін з дня його накладення. У разі несплати 

штрафу в зазначений  термін  він стягується державним виконавцем у порядку, визначеному 

законодавством. Відстрочка строку сплати штрафу законодавством не передбачена.  

Штраф може бути сплачено: 

добровільно: шляхом перерахування грошових сум до державного бюджету на 

відповідні  рахунки. Засвідчена у встановленому порядку копія платіжного доручення, яка 

підтверджує сплату штрафу, надсилається юридичною особою – порушником до 

Держекспортконтролю протягом п’яти робочих днів з дня сплати штрафу; 

примусово державним виконавцем: шляхом звернення стягнення на                                       

майно правопорушника. Закон України “Про виконавче провадження” надає право 

державному виконавцеві у разі необхідності винести постанову про розшук майна боржника. 

Це дає можливість державному виконавцеві робити запити до установ банків, Бюро 

технічної інвентаризації, органів Державної податкової адміністрації тощо з метою 

виявлення доходів боржника та майна, що належить йому на праві власності. 
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15.4.4.б. Оскарження штрафів 

Законом „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів 

військового призначення та подвійного використання” (частина вісім статті 26 Закону) 

передбачено, що 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. 

Цією статтею за принципами загального законодавства передбачено оскарження 

постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства у 

галузі державного експортного контролю.  

У разі, якщо постанову про накладення на юридичну особу штрафу за порушення 

вимог законодавства у галузі державного експортного контролю було внесено першим 

заступником чи заступником керівника Держекспортконтролю, Правилами розгляду справ 

про порушення юридичними особами вимог законодавства в галузі державного експортного 

контролю, затвердженими наказом Держекспортконтролю від 10.02.04 № 38 ( зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 1.02.04 за № 211/8810), встановлено, що її може бути 

оскаржено до керівника цього органу юридичною особою, щодо якої її винесено, протягом 

десяти робочих днів з дня винесення постанови. Пропускання строку без поважних причин є 

підставою для відмови у розгляді скарги.  

Подання в установлений строк скарги зупиняє виконання постанови 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 

задоволення; 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 галузі державного експортного контролю 

протягом трьох днів надсилається  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 Головою 

Держекспортконтролю та коли результати розгляду скарги на постанову про накладення на 

юридичну особу штрафу за порушення вимог законодавства у галузі державного 

експортного контролю (якщо ця скарга розглядалася Держекспортконтролем) не 

задовольнили  юридичну особу, то вона має право  звернутися за захистом своїх  порушених  

або  оспорюваних прав та інтересів, що  охороняються законом, до Господарського суду 

м. Києва. Подання позовної заяви юридичною особою (позивачем) до суду в установленій 

законом формі, установлений строк, з дотриманням всіх вимог чинного законодавства 

зупиняє виконання постанови про накладення на юридичну особу штрафу за порушення 

вимог законодавства у галузі державного експортного контролю на період її розгляду до 

прийняття судом відповідного рішення за справою. 
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