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Вих. № : 1//30/2020 

Від 30.12.2020 

 
«Щодо надання зауважень щодо прийнятої Постанови  

 КМУ №1329 від 28.12.2020 року «Про затвердження переліків товарів,  

експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік» 

 від ГС «Холодильна асоціація України»  

 

 

Шановний Денисе Анатолійовичу! 
 

        На сторінці Урядового порталу розміщено Постанову КМУ №1329 від 28.12.2020 року 

«Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 

2021 рік», посилання на неї: 

 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-perelikiv-tovariv-eksport-ta-import-yakih-

pidlyagaye-licenzuvannyu-ta-kvot-na-2021-rik-1329-281220 

       Згідно з даною Постановою КМУ №1329 від 28.12.2020 року вводиться ліцензування у тому 

числі фторованих парникових газів як контрольованих речовин. Велика кількість цих 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-perelikiv-tovariv-eksport-ta-import-yakih-pidlyagaye-licenzuvannyu-ta-kvot-na-2021-rik-1329-281220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-perelikiv-tovariv-eksport-ta-import-yakih-pidlyagaye-licenzuvannyu-ta-kvot-na-2021-rik-1329-281220
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фторованих газів, а також обладнання і устаткування яке їх містить чи працює з їх 

використанням, будуть ввезені в Україну на початку 2021року, в перших числах січня. 

       Як представники ринку холодильного сектору усіх галузей економіки країни, маємо питання 

та зауваження щодо вище згаданої Постанови КМУ: 

   

1) Чи є в постанові можливість закінчити імпорт цих товарів без отримання нової ліцензії? Адже 

несвоєчасне розмитнення створить колапс в деяких секторах економіки України - це майже весь 

холодильний бізнес України, а оскільки ліцензування цих товарів в 2020 року не було, то не 

можливо і подовжити термін дії ліцензії до 1 березня як це передбачено наприклад для тих видів 

товару на які були ліцензії у попередні роки. 

2)Де міститься перелік документів для отримання такої ліцензії? Де компанії – учасники ринку 

можуть з ними ознайомитись та взяти до роботи? Де є форми, зразки тощо які необхідно надати 

для отримання ліцензії? 

3)В який термін після подачі документів  має бути видана ліцензія Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства? Де регламент щодо видачі саме цих ліцензій, що 

будуть задіяні у процесі імпортування контрольованих речовин? 

4)На підставі чого може бути відмовлено у отриманні ліцензії? Де ми можемо ознайомитись з 

Порядком видачі ліцензії? 

      Ми як фахова асоціація підприємств та учасників холодильного ринку неодноразово письмово 

звертали увагу Міндовкілля, про неоднозначну ситуацію щодо отримання квот та ліцензій 

компаніями що займаються імпортом контрольованих речовин (озоноруйнуючих та фторованих 

парникових газів) та обладнання і його складових що працюють з використанням цих речовин. 

Також на тих небагатьох очних зустрічах (що були організовані при Міндовкілля на нашу думку 

більше для формального «обговорення», чим задля предметного чіткого розуміння проблем 

бізнесу та секторів економіки що впливають на нашу галузь та діяльність) ми пропонували 

провести спільну нараду з Мінекономіки та її фахівцями з цього приводу.     

      Проблема полягає перш за все у тому, що два міністерства відповідають за окремі речі – одне 

розподіляє квоти за певним процесом електронного аукціону, інше – надає ліцензії на ввезення 

контрольованих речовин переможцям аукціону з метою розміщення їх на ринку. На жаль, в 

останні роки намітилась тенденція щодо затягування (можливо, штучного?) питань 

відпрацювання на міжвідомчому рівні щодо видачі ліцензій на ввезення контрольованих речовин. 

Цей ринок дуже чутливий щодо цінових коливань саме на ці речовини, бо саме вони 

(контрольовані речовини) наразі забезпечують роботу дуже багатьох секторів економіки(вони є у 

холодильному, кліматичному та інших видах обладнання та використовуються в ньому як робоча 

речовина) – торгівельному обладнанні в мережах ритейлу, системах охолодження та клімату 

фруктоовочесховищ, промислових об’єктів, в обладнанні харчової та інших видів промисловості. 

В своїй більшості коливання цін прямо впливає на кінцеву вартість послуг що надаються 

компаніями нашого холодильного та кліматичного сектору своїм замовникам – підприємствам у 

першу чергу харчової промисловості – а це щонайменьш прямо впливає на вартість продуктів 

харчування та ціни в магазинах. 
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Це – поточна та звичайна робота підприємств та компаній, які працюють з використанням цих 

речовин та з обладнанням що працює з ними – дистриб’ютори, імпортери, інсталятори, сервісні 

компанії холодильної та кліматичної галузі, у тому числі – відомі світові виробники обладнання 

для систем холодозабезпечення та клімату(компресорне, теплообмінювальне обладнання та його 

комплектуючі).        

         

    Наші питання викликані перш за все тому, що як і вказувалось раніше по тексту цього листа, 

МАЛИ місце затримки щодо отримання ліцензій окремими компаніями та у цілому. Ми навіть 

отримали на свою адресу як асоціація листа від однієї з компаній.  

    Сподіваємось, що це не процес навмисного створення перешкод у діяльності учасникам ринку, 

а лише не відпрацьованість внутрішнього апарату міністерств та відсутність міжвідомчої 

координації та чіткої роботи. Сподіваємось, що навмисні чи не навмисні дії виконавців, що 

готують такі документи  не є спробою вплинути на ринок холодагентів(серед яких є 

контрольовані речовини) та обладнання що працює з їх використанням.  

    З цього приводу просимо Вас надати доручення обом очільникам – Міндовкілля та 

Мінекономрозвитку щодо створення робочої групи для координації цих питань та залучити до неї 

фахівців та експертів від нашої асоціації. Також просимо Вас у Вашому дорученні ініціювати 

робочу нараду за участі фахівців обох міністерств, що приймають участь у відпрацюванні 

процесів надання ліцензій за участі учасників ринку – компаній, що імпортують контрольовані 

речовини та обладнання, що працює з їх використанням. 

 

    Прошу повідомити щодо врахування наших пропозицій на Ваш лист у встановлені Законом 

терміни на електронну адресу gshau2018@gmail.com та на поштову адресу: м. 

Верхньодніпровськ, вул. Титова, 37, Анашкіну Сергію Володимировичу.  
      

З повагою,  

Голова  

ГС «Холодильна асоціація  

України» 

Анашкін С.В.                           
Вик. Анашкін С.В. 

тел.+38-067-567-18-54 

gshau2018@gmail.com 

www.ref.org.ua 
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