МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.01.2009

N 15

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2009 р.
за N 117/16133

Про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну
цукру‐сирцю з тростини в межах тарифної квоти
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 673 ( z0652‐09 ) від 07.07.2009
N 1045 ( z0952‐09 ) від 22.09.2009
N
1 ( z0116‐10 ) від 11.01.2010
N
96 ( z0191‐10 ) від 08.02.2010
Наказами Міністерства економічного розвитку і
торгівлі
N 239 ( z0371‐11 ) від 17.03.2011
N 523 ( z0795‐11 ) від 30.06.2011
N
65 ( z1129‐11 ) від 28.09.2011
N 538 ( z0681‐15 ) від 26.05.2015 }

Відповідно до Закону України "Про встановлення тарифної квоти
на ввезення в Україну цукру‐сирцю з тростини" ( 404‐16 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2008
N
1002
( 1002‐2008‐п ) "Про затвердження Порядку розподілу тарифної квоти
на ввезення в Україну цукру‐сирцю з тростини" та з
метою
забезпечення ліцензування імпорту в Україну цукру‐сирцю з тростини
в межах установленої тарифної квоти Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну
цукру‐сирцю з тростини в межах тарифної квоти;
Форму заявки на одержання ліцензії на імпорт в Україну
цукру‐сирцю з тростини в межах тарифної квоти та Інструкцію щодо
її заповнення ( z0118‐09 );
Форму ліцензії на імпорт в Україну цукру‐сирцю з тростини в
межах тарифної
квоти
та
Інструкцію
щодо
її
заповнення
( z0119‐09 ).
2. Відділу нетарифного регулювання департаменту регулювання
зовнішньоекономічної діяльності: { Абзац перший пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 538 ( z0681‐15 ) від 26.05.2015 }

розміщувати на офіційному веб‐сайті Мінекономрозвитку України
повідомлення про початок приймання заявок на видачу ліцензій на
імпорт в Україну цукру‐сирцю з тростини в межах тарифної квоти або
вивільненого обсягу тарифної квоти за 10 днів до встановленого
строку початку приймання заявок;
забезпечити приймання і реєстрацію заявок, оформлення та
видачу ліцензій на імпорт в Україну цукру‐сирцю з тростини в межах
тарифної квоти;
щомісячно до 1 числа місяця, наступного за звітним, надавати
ДФС та Мінагрополітики інформацію про видані ліцензії на імпорт в
Україну цукру‐сирцю з тростини в межах тарифної квоти. { Абзац
четвертий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 538 ( z0681‐15 )
від 26.05.2015 }
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного
розвитку
і
торгівлі
N 65 ( z1129‐11 ) від
28.09.2011 }
3.
Відділу інструментів регулювання зовнішньоекономічної
діяльності
департаменту
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності: { Абзац перший пункту 3 в редакції Наказу Міністерства
економічного
розвитку
і торгівлі N 538 ( z0681‐15 ) від
26.05.2015 }
забезпечити відповідно до встановлених законодавством строків
розміщення
на офіційному веб‐сайті Мінекономрозвитку України
повідомлень про розподіл, остаточний розподіл обсягів тарифної
квоти
на
ввезення
в
Україну цукру‐сирцю з тростини між
країнами‐постачальниками,
вивільнені
обсяги
тарифної квоти,
вичерпання тарифної квоти;
щомісячно до
10
числа
місяця, наступного за звітним,
розміщувати на офіційному веб‐сайті Мінекономрозвитку України
інформацію про фактичне використання обсягу тарифної квоти на
ввезення цукру‐сирцю з тростини;
отримувати
та
узагальнювати
інформацію ДФС про обсяг
ввезеного
суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності України
цукру‐сирцю. { Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 538 ( z0681‐15 ) від 26.05.2015 }
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного
розвитку
і
торгівлі
N 65 ( z1129‐11 ) від
28.09.2011 }
4.
Відділу
державного
регулювання зовнішньоекономічної
діяльності щомісяця до 15 числа наступного періоду забезпечити
надання Кабінету Міністрів України інформації про видані ліцензії
на ввезення в Україну цукру‐сирцю з тростини в межах тарифної
квоти, обсягів увезення, переробки та виробництва цукру білого (за
виданими ліцензіями).
{
Наказ доповнено пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства
економічного
розвитку
і
торгівлі
N
239 ( z0371‐11 ) від
17.03.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного
розвитку
і
торгівлі N 65 ( z1129‐11 )
від
28.09.2011, N 538 ( z0681‐15 ) від 26.05.2015 }
5. Департаменту взаємодії з СОТ та торговельного захисту
забезпечити
інформування в установлені законодавством строки
Секретаріату СОТ і країн‐постачальників щодо розподілів тарифної
квоти на ввезення в Україну цукру‐сирцю з тростини, обсягів

невикористаної
частки
тарифної
квоти,
а
також проводити
консультації та вести узгоджувальні процедури із службами СОТ,
заінтересованими країнами‐постачальниками щодо питань квотування
та ввезення в Україну цукру‐сирцю з тростини.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного
розвитку
і
торгівлі
N 65 ( z1129‐11 ) від
28.09.2011, N 538 ( z0681‐15 ) від 26.05.2015 }
6. Відділу
державного
регулювання
зовнішньоторговельних
операцій разом з юридичним департаментом забезпечити подання на
державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України в
установлений законодавством строк.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економіки України Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України

Б.М.Данилишин

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
20.01.2009 N 15
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2009 р.
за N 117/16133

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну
цукру‐сирцю з тростини в межах тарифної квоти
{ У тексті Положення, крім підпункту 2 пункту 1, пункту 2
розділу II та пункту 1 розділу IV, слово "Мінекономіки"
замінено словами "Мінекономрозвитку України" згідно з
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
N 65 ( z1129‐11 ) від 28.09.2011 }
I. Загальні положення
1. Це
Положення
визначає
порядок приймання заявок на
одержання ліцензій на імпорт в Україну цукру‐сирцю з тростини в
межах тарифної квоти (далі ‐ заявки), порядок розгляду заявок в
Мінекономрозвитку України, порядок оформлення та видачі ліцензій
на імпорт в Україну цукру‐сирцю з тростини в межах тарифної квоти
(далі ‐ ліцензія) згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12.11.2008 N 1002 ( 1002‐2008‐п ) "Про затвердження Порядку
розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру‐сирцю з
тростини".

2. Дія
цього
Положення
поширюється на всіх суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності. Усі
суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право подавати
заявки на одержання ліцензії.
3. Ліцензія не підлягає передаванню іншим особам.
4. Ліцензія є дійсною для митного оформлення протягом строку
її дії. Увезення товару за ліцензією може здійснюватись окремими
партіями.
5. Дотримання умов, зазначених у реквізитах 8 і 9 ліцензії, є
обов'язковим у разі збільшення вартості товару, що імпортується, а
умов, зазначених у реквізиті 13 ліцензії, ‐ в разі запровадження
розподільної
тарифної
квоти між країнами ‐ постачальниками
цукру‐сирцю з тростини.
{ Розділ I доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства
економічного
розвитку
і
торгівлі
N 523 ( z0795‐11 ) від
30.06.2011 }
II. Порядок приймання заявок
1.
Для
одержання
ліцензії
заявником
‐
суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності подаються такі документи:
1) лист‐звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати
державного збору за її видачу;
2) заявка за формою ( z0118‐09 ), затвердженою наказом
Мінекономіки від 20.01.2009 N 15;
3) копія
зовнішньоекономічного
договору
(контракту)
з
додатками та специфікаціями до нього;
4) копія
свідоцтва
про
державну
реєстрацію
суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності.
Ліцензії видаються за погодженням з Державним агентством
резерву і Міністерством аграрної політики та
продовольства.
Зазначені погодження здійснюються суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності до подання заявки на одержання ліцензії.
Копії засвідчуються в установленому законодавством порядку.
Весь пакет
документів
разом
з
заявкою
прошивається
та
засвідчується печаткою суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
{ Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 239 ( z0371‐11 ) від 17.03.2011 }
2. Заявка
заповнюється
суб'єктом
зовнішньоекономічної
діяльності згідно з Інструкцією про заповнення заявки на одержання
ліцензії на імпорт в Україну цукру‐сирцю з тростини в межах
тарифної квоти ( z0118‐09 ), затвердженою наказом Мінекономіки від
20.01.2009 N 15.
3. Суб'єкти
зовнішньоекономічної
діяльності
несуть
відповідальність за недостовірність відомостей, що містяться в
поданих документах.
4. Прийняті до розгляду документи в порядку їх надходження
реєструються в журналі обліку заяв суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності. Порядковий номер реєстрації є вхідним номером заявки.
Дата реєстрації є датою подання заявки.

5. У разі
припиняється.

вичерпання

встановленої

квоти

приймання заявок

III. Порядок розгляду заявок
1. Розгляд заявок здійснюється в порядку їх надходження.
2.
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 Мінекономрозвитку України
відповідно до компетенції та в порядку, передбаченому наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 01.04.2004 N 122 ( z0482‐04 ) "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.
Мінекономрозвитку України 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. { Пункт
2
розділу
III
доповнено
новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 538 ( z0681‐15 )
від 26.05.2015 }
{ Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 538 ( z0681‐15 )
від 26.05.2015 }
3. 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.
4. Рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі
повинно бути прийнято у строк, що не перевищує 30 днів від дати
реєстрації заявки.
{ Пункт 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства економіки N 1
( z0116‐10 ) від 11.01.2010; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економіки N 96 ( z0191‐10 ) від 08.02.2010 }
5. 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"
( 959‐12 );
порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України
або його іноземним контрагентом законодавства України у сфері
зовнішньоекономічної діяльності;
відсутності
погоджень
Державного
агентства
резерву і
Міністерства аграрної політики та продовольства. { Пункт 5 розділу

III
доповнено
новим абзацом згідно з Наказом Міністерства
економічного
розвитку
і
торгівлі
N 239 ( z0371‐11 ) від
17.03.2011 }
Рішення про
відмову
у
видачі
ліцензії
надсилається
(видається) заявникові у письмовій формі.
6. Рішення Мінекономрозвитку України про відмову у видачі
ліцензії
може
бути оскаржено суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності в установленому законодавством порядку.
IV. Порядок оформлення та видачі ліцензій
1. Ліцензія оформлюється за формою та заповнюється згідно з
Інструкцією
про
заповнення
ліцензії
на імпорт в Україну
цукру‐сирцю з тростини в межах тарифної квоти ( z0118‐09 ), які
затверджено наказом Мінекономіки від 20.01.2009 N 15.

{
Пункт
2
розділу
IV виключено на підставі
Міністерства економіки N 96 ( z0191‐10 ) від 08.02.2010 }

Наказу

2. Ліцензія видається в одному примірнику.
3. Строк дії ліцензії ‐ 90 днів від дати її підписання, але
не пізніше 31 грудня року, на який вона видана, в межах тарифної
квоти.
{ Пункт 3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства економіки N 96
( z0191‐10 ) від 08.02.2010; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 239
( z0371‐11 ) від 17.03.2011 }
4. Видача ліцензії здійснюється
за
умови
подання
до
Мінекономрозвитку України оригіналу документа, що підтверджує
сплату
державного
збору
за
видачу
ліцензії
в розмірі,
установленому Кабінетом Міністрів України.
5. Ліцензія видається вповноваженому представникові суб'єкта
зовнішньоекономічної
діяльності
за
умови
подання
до
Мінекономрозвитку України документа, що засвідчує право на її
отримання
(довіреності або копії довіреності, засвідченої в
установленому законодавством порядку), та пред'явлення документа,
що посвідчує особу.
6. Не пізніше 15 днів після закінчення терміну дії ліцензії
суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності подають Мінекономрозвитку
України інформацію щодо фактичного ввезення товару за ліцензією із
зазначенням обсягів.
{ Пункт розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки N 1 ( z0116‐10 ) від 11.01.2010; в редакції
Наказу Міністерства економіки N 96 ( z0191‐10 ) від 08.02.2010 }
7. У разі настання форс‐мажорних обставин, що призвели до
зволікання з доставкою та розвантаженням партії цукру‐сирцю з
тростини, період дії тарифної квоти може бути продовжено на період
дії таких обставин. Для цього
суб'єкт
зовнішньоекономічної
діяльності подає до Мінекономрозвитку України відповідну заяву,
оригінал
довідки
торгово‐промислової
палати
або
іншого

уповноваженого органу країни, де форс‐мажорні обставини мали
місце, та оригінал ліцензії. Рішення щодо продовження періоду дії
тарифної квоти через настання форс‐мажорних обставин приймається
за
участю фахівців відділу нетарифного регулювання, відділу
правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, відділу
інструментів
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
Мінекономрозвитку України відповідно до їх компетенції. При цьому
у
верхньому
правому
куті
оригіналу
ліцензії,
виданої
Мінекономрозвитку
України,
здійснюється
запис: "Період дії
продовжено до "__.__.___." (дата), ставиться підпис уповноваженої
особи, дата, що засвідчуються відповідною номерною печаткою.
{ Пункт 7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 538 ( z0681‐15 )
від 26.05.2015 }
Директор департаменту
державного контролю
та регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності

Я.В.Вишня

Публікації документа
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