
Додаток 2 

до наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та  

сільського господарства України 

 ___________________ № ______ 

 

ПОРЯДОК 

видачі ліцензій на експорт олії соняшникової  

1. Цей Порядок визначає механізм видачі Мінекономіки ліцензій на експорт 

олії соняшникової.  

2. Видача ліцензій на експорт олії соняшникової (далі - ліцензії) здійснюється 

на підставі заявки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що подається 

Мінекономіки протягом 15 календарних днів після опублікування на його 

офіційному веб-сайті інформації про початок реєстрації заявок.  

3. Для підтвердження достовірності даних, зазначених у заявці на видачу 

ліцензії (далі - заявка), суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності подає:  

копію контракту з додатками та специфікаціями до нього;  

копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта зовнішньоекономічної 

діяльності;  

інформацію щодо обсягів експорту олії соняшникової у 2020 році; 

документи, які підтверджують реалізацію на внутрішньому ринку фасованої олії 

соняшникової (у разі наявності). 

4. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності несе відповідальність за 

недостовірність даних, зазначених у заявці.  

5. У разі подання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності документів, що 

не відповідають вимогам законодавства та цього Порядку, Мінекономіки 

відхиляє заявку. 

Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності може повторно подати протягом трьох 

днів з моменту повернення заявки на доопрацьовані документи.  
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6. У разі вичерпання встановленої квоти приймання заявок припиняється  

7. Обсяг олії соняшникової, на яку видану ліцензії, для суб'єкта 

зовнішньоекономічної діяльності не може перевищувати 20 відсотків обсягів 

експорту олії соняшникової такого суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у 

2020 році, за винятком заявників, які здійснювали впродовж 4-х місяців, які 

передують даті подання заявки, реалізацію на внутрішньому ринку фасованої 

олії соняшникової в обсязі не менш як 5 тис. тонн щомісячно.  

8. Для заявників, які здійснювали впродовж 4-х місяців, які передують даті 

подання заявки, реалізацію на внутрішньому ринку фасованої олії соняшникової 

в обсязі не менш як 5 тис. тонн щомісячно обсяг олії соняшникової, на яку видану 

ліцензії, для суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності не може перевищувати 30 

відсотків обсягів експорту олії соняшникової такого суб'єкта 

зовнішньоекономічної діяльності у 2020 році,.  

9. Розгляд заявок здійснюється в порядку їх надходження. 

10. Розгляд заявок здійснюється відділом нетарифного регулювання, відділом 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, відділом 

інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності департаменту 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, відділом правового забезпечення 

зовнішньоекономічної діяльності юридичного департаменту Мінекономіки 

відповідно до компетенції та в порядку, передбаченому наказом Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.04.2004 № 122 "Про 

затвердження Порядку розгляду заявок на видачу ліцензії у сфері нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності", зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 15.04.2004 за № 482/9081. 

11. Мінекономіки під час розгляду заявок отримує інформацію щодо 

відповідності контрактних цін існуючій кон'юнктурі ринку товарів від 

державного підприємства "Державний інформаційно-аналітичний центр 

моніторингу зовнішніх товарних ринків" або інших спеціалізованих державних 

підприємств, установ і організацій, визначених Кабінетом Міністрів України. 
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12. Відділ нетарифного регулювання узагальнює висновки відділів, які беруть 

участь у розгляді заявки, здійснює оформлення та видачу ліцензії або готує 

обґрунтовану письмову відмову в її видачі. 

13. Рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі повинно бути 

прийнято у строк, що не перевищує 30 днів від дати реєстрації заявки. 

14. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі: 

невідповідності поданих документів законодавству України; 

вичерпання встановленої квоти; 

застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або до його 

іноземного контрагента спеціальної санкції у вигляді тимчасового зупинення 

зовнішньоекономічної діяльності згідно зі статтею 37 Закону України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність"; 

порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або його 

іноземним контрагентом законодавства України у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності.  

15. Рішення про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові 

у письмовій формі. 

16. Рішення Мінекономіки про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено 

суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності в установленому законодавством 

порядку. 

17. Мінекономіки видає ліцензію або у письмовій формі повідомляє суб'єкта 

зовнішньоекономічної діяльності про відмову в її видачі з обґрунтуванням 

причин. 

18. Ліцензія видається в одному примірнику.  

19. Строк дії ліцензії - 90 днів від дати її підписання, але не пізніше 1 жовтня 

2021 року. 

20. Видача ліцензії здійснюється за умови подання до Мінекономіки оригіналу 

документа, що підтверджує сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, 

установленому Кабінетом Міністрів України.  
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21. Ліцензія видається вповноваженому представникові суб'єкта 

зовнішньоекономічної діяльності за умови подання до Мінекономіки документа, 

що засвідчує право на її отримання (довіреності або копії довіреності, засвідченої 

в установленому законодавством порядку), та пред'явлення документа, що 

посвідчує особу.  

22. Не пізніше 15 днів після закінчення терміну дії ліцензії суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності подають Мінекономіки інформацію щодо 

фактичного ввезення товару за ліцензією із зазначенням обсягів. 

23. У разі настання форс-мажорних обставин, що призвели до зволікання з 

доставкою та завантаженням партії олії соняшникової, період дії ліцензії може 

бути продовжено на період дії таких обставин. Для цього суб'єкт 

зовнішньоекономічної діяльності подає до Мінекономіки відповідну заяву, 

оригінал довідки торгово-промислової палати та оригінал ліцензії. Рішення щодо 

продовження періоду дії ліцензії через настання форс-мажорних обставин 

приймається за участю фахівців відділу нетарифного регулювання, відділу 

правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, відділу інструментів 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності Мінекономіки відповідно до їх 

компетенції. При цьому у верхньому правому куті оригіналу ліцензії, виданої 

Мінекономіки, здійснюється запис: "Період дії продовжено до "__.__.___." 

(дата), ставиться підпис уповноваженої особи, дата, що засвідчуються 

відповідною номерною печаткою. 


