
 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ 

РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
02.12.2015 м. Київ N 459 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

08 лютого 2016 р. за N 197/28327 

     Про затвердження Порядку погодження на 

імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та 

обладнання 
(заголовок у редакції наказу Міністерства захисту 

 довкілля та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55)Із змінами і доповненнями, 

внесеними наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

 від 29 січня 2021 року N 55 Відповідно до Закону України "Про регулювання господарської 

діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами", постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року N 1329 "Про затвердження переліків 

товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік", підпункту 65 

пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року N 614, з метою 

забезпечення реалізації міжнародних зобов'язань України відповідно до Монреальського 

протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар,(преамбула у редакції наказу 

Міністерства захисту 

 довкілля та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55) 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та 

обладнання, який додається. (пункт 1 у редакції наказу Міністерства захисту довкілля 

 та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55) 

2. Управлінню екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря (Салата С. М.): 

подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 

України; 

після державної реєстрації довести цей наказ до відома Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України; 

забезпечити в установленому порядку розгляд матеріалів, наданих Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, щодо погодження на імпорт/експорт 

контрольованих речовин, товарів та обладнання. (абзац четвертий пункту 2 у редакції наказу 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55) 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

В. о. Міністра С. І. Курикін 

ПОГОДЖЕНО:   

Заступник Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України - 

керівник апарату 

Ю. Клименко 

В. о. Міністра фінансів України О. Маркарова 
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Голова Державної 

фіскальної служби України 
Р. М. Насіров 

Голова Державної 

регуляторної служби України 
К. Ляпіна 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 

02 грудня 2015 року N 459 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

08 лютого 2016 р. за N 197/28327 

     Порядок погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів 

та обладнання (заголовок у редакції наказу Міністерства захисту 

 довкілля та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55) 

(У тексті Порядку слова "Міністерство екології та природних ресурсів України" у всіх 

відмінках замінено словами "Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України" 

у відповідних відмінках, слова "заступником Міністра екології та природних ресурсів 

України відповідно до розподілу обов'язків" замінено словами "заступником Міністра 

захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до розподілу функціональних 

повноважень"; слова "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" у всіх 

відмінках замінено словами "Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України" у відповідних відмінках; слово "ввезення" замінено словом "імпорт", 

слово "вивезення" замінено словом "експорт", слова "озоноруйнівних речовин або товарів, 

що їх містять" замінено словами "контрольованих речовин, товарів та обладнання" згідно з 

наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 29 січня 2021 року 

N 55) 

1. Цей Порядок визначає процедуру взаємодії Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України і Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України під час надання погодження на імпорт або експорт контрольованих речовин, товарів 

та обладнання. 

2. Погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання 

здійснюється в порядку міжвідомчого обміну інформацією між Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України і Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

23 вересня 2020 року N 992 "Деякі питання регулювання діяльності у сфері охорони озонового 

шару". 

(пункт 2 у редакції наказу Міністерства захисту довкілля 

 та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55) 

3. Для отримання погодження на імпорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України подає до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України оригінал заявки на одержання 

ліцензії на імпорт товарів, форма якої затверджена наказом Міністерства економіки України 

від 14 вересня 2007 року N 302 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо 

ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій 

у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві 

економічного розвитку і торгівлі", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 

2007 року за N 1100/14367. 

4. Для отримання погодження на експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України подає до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України оригінал заявки на видачу 

ліцензії на експорт товарів, форма якої затверджена наказом Міністерства економіки України 

від 09 вересня 2009 року N 991 "Про порядок ліцензування експорту товарів", зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2009 року за N 937/16953. 
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5. За результатами розгляду наданих заявок на одержання ліцензії на імпорт товарів та на 

видачу ліцензії на експорт товарів, зазначених у пунктах 3 та 4 цього Порядку, Міністерство 

захисту довкілля та природних ресурсів України у десятиденний строк з дня їх отримання 

надає Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

погодження на імпорт або експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, за 

формою, встановленою у додатку до цього Порядку, яке підписується заступником Міністра 

захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до розподілу функціональних 

повноважень і засвідчується гербовою печаткою Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України. 

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

 захисту довкілля та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55) 

6. Достовірність інформації, наведеної у заявках на одержання ліцензії на імпорт товарів та на 

видачу ліцензії на експорт товарів, зазначених у пунктах 3 та 4 цього Порядку, забезпечує 

керівник суб'єкта господарювання. 

7. Підстави для відмови у видачі погодження визначені у частині п'ятій статті 41 Закону 

України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності". 

У разі виявлення підстав для відмови у видачі погодження Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України в триденний строк інформує про це Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

8. Погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання надається 

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України через систему 

електронної взаємодії органів виконавчої влади. 

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства захисту довкілля 

 та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55) 

9. Пункт 9 виключено 

(згідно з наказом Міністерства захисту довкілля 

 та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55) 

10. Пункт 10 виключено 

(згідно з наказом Міністерства захисту довкілля 

 та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55, 

у зв'язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 9, 10) 

9. Погодження на імпорт або експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання, 

вважається недійсним на підставі письмового звернення Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України у разі відмови ним у видачі суб'єкту 

господарювання ліцензії на імпорт або експорт контрольованих речовин, товарів та 

обладнання. 

10. У разі відсутності контрольованих речовин у товарах та обладнанні, що плануються до 

імпорту або експорту, погодження не надається. 

(пункт 10 у редакції наказу Міністерства захисту довкілля 

 та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55)  

Начальник Управління 

екологічного моніторингу, 

аудиту та атмосферного повітря     

С. М. Салата 

 

 Додаток 

до Порядку погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання 

(пункт 5) 
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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

Погодження 

 на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання 

 

від________________ 

               (дата цифрами) 
                                                              N _________ 

Видане 

_____________________________________________________________________________________ 

  (для юридичних осіб - повне найменування суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код 

юридичної особи в Єдиному 

державному реєстрі підприємств та організацій України або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи - підприємця / реєстраційний номер 

               облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні 

                  переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та                                     повідомили про це відповідний контролюючий орган і 

мають відмітку у паспорті)) 

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________ 

Контракт ____________________________________________________________________________ 

                                                         (номер, дата, загальна сума контракту, фірма-виробник, фірма-

постачальник) 

  

Предмет погодження __________________________________________________________________ 

                                                                (код за УКТЗЕД, повна назва, вид споживання, кількість, 

одиниця виміру, ціна) 

Посадова особа _______________ ____________________________ 

                                                  (підпис)                                       (П.І.Б.) 

М. П. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

 захисту довкілля та природних ресурсів України від 29.01.2021 р. N 55)  

Додаток 2 до Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та 

товарів, що їх містять (пункт 10) 

ЗВІТ 

про поводження з озоноруйнівними речовинами або товарами, що їх містять 
Додаток 2 виключено 

(згідно з наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 

 від 29 січня 2021 року N 55) 
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