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Про надання інформації 

Шановний Сергію Володимировичу!

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розглянуло 
Ваше звернення, що надійшло від Державної установи «Урядовий контактний 
центр» (реєстраційний номер АН-11823709/Д2) стосовно положень постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1329 «Про затвердження переліків 
товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік» в 
частині ліцензування експорту та імпорту контрольованих речовин 
(озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), а також товарів та 
обладнання, що можуть містити озоноруйнівні речовини та фторовані 
парникові гази, лист від 30.12.2020 № 1//30/2020 і в межах компетенції 
повідомляє. 

12 грудня 2019 року було прийнято Закон України «Про регулювання 
господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими 
парниковими газами» (далі – Закон), який регулює правовідносини щодо 
виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на 
ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими 
парниковими газами, товарами та обладнанням, які їх містять або 
використовують. Переліки озоноруйнівних речовин та фторованих парникових 
газів, які підлягають регулюванню, визначені додатками 1 та 2 до Закону.

Згідно з частиною другою статті 7 Закону імпорт/експорт контрольованих 
речовин, товарів та обладнання з або до держав, які є сторонами 
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Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, 
здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» з урахуванням особливостей, встановлених 
цим Законом.

Питання видачі ліцензій на імпорт товарів врегульовується 
Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1329 «Про затвердження 
переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 
2021 рік», наказом Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 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 України», зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 26 вересня 2007 року за № 1100/14367, та іншими актами.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» рішення про застосування режиму ліцензування експорту (імпорту) 
товарів, у тому числі встановлення квот (кількісних або інших обмежень), 
приймається Кабінетом Міністрів України, а ліцензії видаються центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері економічного розвитку, а також у межах наданих ним 
повноважень - відповідним республіканським органом Автономної Республіки 
Крим, структурним підрозділом обласної, Київської і Севастопольської міських 
державних адміністрацій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 № 1329 «Про 
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, 
та квот на 2021 рік» (далі – постанова) затверджено перелік контрольованих 
речовин (озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів), експорт та 
імпорт яких підлягає ліцензуванню (додаток 2), а також перелік товарів та 
обладнання, що можуть містити озоноруйнівні речовини та фторовані 
парникові гази, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів та 
обладнання, що перевозяться у контейнерах з особистими речами) (додаток 3). 
Згідно з положеннями приміток додатків 2 та 3 до постанови ліцензії видаються 
на підставі погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та 
фторованих парникових газів, що надається Міндовкілля. Дії щодо одержання 
погодження Міндовкілля здійснюються Мінекономіки без залучення суб’єкта 
зовнішньоекономічної діяльності в порядку міжвідомчого обміну інформацією. 
Крім того, згідно з приміткою додатка 3 до постанови за відсутності у товарах 
та обладнанні, зазначених у цьому додатку, озоноруйнівних речовин та 
фторованих парникових газів митне оформлення здійснюється без ліцензії.

Також інформуємо, що процедура взаємодії центральних органів 
виконавчої влади під час надання погодження на ввезення або вивезення 
озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять та терміни його надання або 
інформування про відмову його видачі, унормовується наказом Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 02.12.2015 № 459 «Про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_215
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12


3

затвердження Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних 
речовин та товарів, що їх містять», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 08 лютого 2016 року за № 197/28327. 

На сьогодні відповідно до постанови Міндовкілля розроблено проєкт 
наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних 
ресурсів України від 02 грудня 2015 року № 459» (далі – проєкт наказу) з метою 
унормування порядку погодження імпорту/експорту фторованих парникових 
газів, які підлягають регулюванню. Зазначений проєкт наказу направлено на 
узгодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

За результатами погодження проєкту наказу міністерство забезпечить його 
подання в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

З повагою 

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції                                              Ірина СТАВЧУК
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