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ГЛАВНЫЙ ПРАВОВОЙ  
ПОРТАЛ УКРАИНЫ Законодательство  Юрлига  Бухгалтер.UA  Практикумы  Продукты&Решения  Партнеры  О компании  

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2021 м. Київ N 55
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

08 лютого 2021 р. за N 169/35791

Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України
від 02 грудня 2015 року N 459

З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про регулювання
господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими
газами", відповідно до 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,

НАКАЗУЮ:
1. Внести до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 грудня
2015 року N 459 "Про затвердження Порядку погодження на ввезення або вивезення
озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 08 лютого 2016 року за N 197/28327, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку погодження на імпорт/експорт контрольованих
речовин, товарів та обладнання";

2) преамбулу викласти в такій редакції:

"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
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метою забезпечення реалізації міжнародних зобов'язань України відповідно до
Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар,";

3) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів
та обладнання, який додається.";

4) абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

"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.".

2. Затвердити Зміни до Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних
речовин та товарів, що їх містять, затвердженого наказом Міністерства екології та
природних ресурсів України від 02 грудня 2015 року N 459, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 08 лютого 2016 року за N 197/28327, що додаються.

3. Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару (Олександр
АРТЕМЕНКО) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

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

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань
європейської інтеграції СТАВЧУК Ірину.

 

Міністр Роман АБРАМОВСЬКИЙ
ПОГОДЖЕНО:  

Міністр розвитку економіки, 
торгівлі та сільського 
господарства України Ігор ПЕТРАШКО

В. о. Голови Державної 
митної служби України Сергій ЗВЯГІНЦЕВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 
29 січня 2021 року N 55

ЗМІНИ 
до Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять

1. Заголовок викласти в такій редакції: "Порядок погодження на імпорт/експорт
контрольованих речовин, товарів та обладнання".

2. У тексті слова "Міністерство екології та природних ресурсів України" у всіх відмінках
замінити словами "Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України" у
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відповідних відмінках, слова "заступником Міністра екології та природних ресурсів
України відповідно до розподілу обов'язків" замінити словами "заступником Міністра
захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до розподілу
функціональних повноважень".

3. У тексті слова "Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" у всіх відмінках
замінити словами "Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
України" у відповідних відмінках.

4. У тексті слово "ввезення" замінити словом "імпорт", слово "вивезення" замінити
словом "експорт", слова "озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять" замінити
словами "контрольованих речовин, товарів та обладнання".

5. Пункт 2 викласти в такій редакції:

"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".

6. У пункті 5 після слів "у додатку" цифру "1" виключити.

7. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"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.".

8. Пункти 9, 10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11, 12 вважати відповідно пунктами 9, 10.

9. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. У разі відсутності контрольованих речовин у товарах та обладнанні, що
плануються до імпорту або експорту, погодження не надається.".

10. Внести до додатка 1 такі зміни:

у відмітці цифру "1" виключити, слова "до Порядку погодження на ввезення або
вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять" замінити словами "до
Порядку погодження на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та
обладнання";

слова "Міністерство екології та природних ресурсів України" замінити словами
"Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України";

заголовок викласти в такій редакції: "Погодження на імпорт/експорт контрольованих
речовин, товарів та обладнання";

слова "код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)" замінити словами "ідентифікаційний код
юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України".

11. Додаток 2 виключити.

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200992.html


15.02.2021 Наказ №55 от 29.01.2021, Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 грудня 2015 року N 459

search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35791.html 4/4

Заступник директора
департаменту - 

начальник відділу
екологічного 

моніторингу, звітності та
управління 

даними Департаменту
кліматичної 

політики та збереження
озонового шару

Олександр АРТЕМЕНКО


