
ІНФОРМАЦІЯ 
щодо адміністративної послуги  

 
1 Назва Видача свідоцтва про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої 

ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю 
2 Категорія (сфера) Державна служба експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль) 
3 Категорія субʼєкта (фіз, юр, ФОП) Юридична особа 

Фізична особа-підприємець 
4 Життєва подія (перелік ситуацій в 

яких можливо звернутись) 
За необхідності 

5 Суб’єкти надання 
адміністративних послуг (ЦОВВ, 
тер. підрозділи) 

Державна служба експортного контролю України 

6 Правові підстави (акти регулювання): 
 нормативний акт назва дата номер норма посилання 
 Закон України "Про державний контроль за 

міжнародними передачами товарів 
військового призначення та 
подвійного використання" 

20.02.2003  № 
549-15 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-
15 

 постанова Кабінету 
Міністрів України 

"Про затвердження Положення про 
порядок проведення експертизи в 
галузі державного експортного 
контролю"; 
наказ Держекспортконтролю від 
15.03.2006 № 82  

15.07.1997 № 767  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-
97-%25D0%25BF#Text 

 постанова Кабінету 
Міністрів України 

"Про затвердження Порядку 
здійснення державного контролю за 
міжнародними передачами товарів 
подвійного використання" 

28.01.2004 86  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-
2004-%D0%BF 

 наказ 
Держекспортконтролю 

"Про затвердження Інструкції про 
порядок надання юридичним особам 

09.01.2004 82  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-
06#Text 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-97-%25D0%25BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-97-%25D0%25BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2004-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2004-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0345-06#Text
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повноважень на проведення 
недержавної експертизи товарів у 
галузі державного експортного 
контролю", зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 
29.03.2006 за № 345/12219 

7 Спосіб надання заяви та документів: 

 Суб’єкт подання Формат 
подання 

Спосіб подання Можливість подання Online Посилання на подання Online 

уповноваженим 
представником 
суб’єкта 

письмово особисто - - 

8 Документи необхідні для 
отримання послуг 

Для отримання адміністративної послуги до Держекспортконтролю подаються: 
 
1) лист із стислим викладенням мети звернення; 
2) заява щодо отримання (продовження строку дії) повноважень на проведення недержавної 

експертизи товарів у галузі державного експортного контролю (оформлюється за типовою 
формою); 

3) засвідчені копії статуту, установчого договору та свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи-заявника; 

4) засвідчена копія довідки Держкомстату України про  включення юридичної особи-заявника 
до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 

5) засвідчена копія довідки про реєстрацію юридичної особи-заявника; 
6) завірена керівником ксерокопія ліцензії на право провадження відповідного виду 

господарської діяльності, пов'язаного з експертизою товарів, щодо яких планується одержати 
повноваження 

7) довідка щодо характеру виробничої   діяльності із зазначенням конкретних галузей науки і 
техніки, за якими юридична особа-заявник спеціалізується, та основних видів продукції (робіт, 
послуг), що виробляються (надаються) юридичною особою; 
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8) довідка щодо чисельності і спеціалізації штатних працівників - експертів та їх 
кваліфікаційного рівня; 

9) довідка щодо чисельності і спеціалізації позаштатних експертів, яких передбачається 
залучати для проведення недержавної експертизи товарів, та їх кваліфікаційного рівня; 

10) завірена керівником копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з 
державною таємницею (якщо його має юридична особа-заявник), або довідку про відсутність 
такого дозволу; 

11) відомості про створення бази даних законодавчих та інших нормативно-правових актів у 
галузі державного експортного контролю на електронних та паперових носіях; 
12) відомості про посадових осіб, які забезпечують роботу в галузі державного експортного 
контролю 
 
Посилання: п.2.1 наказу Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82 "Про затвердження 
Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної 
експертизи товарів у галузі державного експортного контролю", зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 345/12219 

9 Умови та випадки надання послуг 
(для особистої категорії особи) 

- 

10 Результати (що отримає) Свідоцтво про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації 
товарів у галузі державного експортного контролю 

11 Способи отримання результатів: 
 Суб’єкт 

отримання 
Формат 
отримання 

Спосіб отримання Можливість отримання Online Посилання на отримання Online 

уповноваженим 
представником 
суб’єкта 

письмово особисто - - 

12 Підстави для відмови у наданні 
послуги 

У разі:  
наявності в документах, наданих юридичною особою, недостовірної інформації;  
неподання юридичною особою всіх необхідних документів;  
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порушення юридичною особою законодавства у галузі  державного експортного контролю. 
 
Посилання: п.2.8 наказу Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82 "Про затвердження 

Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної 
експертизи товарів у галузі державного експортного контролю", зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 345/12219 

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

- 

14 Строк надання Строк розгляду Держекспортконтролем заяви щодо отримання (продовження строку дії) 
повноважень на проведення недержавної експертизи товарів у галузі державного експортного 
контролю (без урахування строку розгляду документів іншими центральними органами 
виконавчої влади) становить до 45 днів від дня подання юридичною особою - заявником повного 
комплекту документів. Строк розгляду заяви може бути продовжений до 90 днів за рішенням 
Голови Держекспортконтролю.  
До строку розгляду заяви  не входить час, необхідний для одержання від юридичної особи - 
заявника додаткових відомостей або інших документів.  
Строк дії Свідоцтва не може перевищувати трьох років. 
 
Посилання: п.2.5 наказу Держекспортконтролю від 15.03.2006 № 82 "Про затвердження 
Інструкції про порядок надання юридичним особам повноважень на проведення недержавної 
експертизи товарів у галузі державного експортного контролю", зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 345/12219 

15 Адміністративний збір (строк та 
вартість) 

Безкоштовно 

 


