ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту економічного
розвитку Дніпропетровської
облдержадміністрації
від 07.04.2017 № 7/0/3217

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності зовнішньоекономічних операцій
(назва адміністративної послуги)

Департамент економічного розвитку
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
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Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання
адміністративної послуги, в якому
здійснюється обслуговування
суб’єкта звернення
1. Місцезнаходження центру
надання адміністративної
послуги

Центр надання адміністративних послуг
Дніпровської міської ради
(далі – ЦНАП).
ЦНАП “Правобережний”
49000, м. Дніпро,
просп. Дмитра Яворницького, 75
(1й поверх).
ЦНАП “Лівобережний”:
49081, м. Дніпро,
просп. Слобожанський, 31Д
(2й поверх).

2.

Інформація щодо режиму
роботи центру надання
адміністративної послуги

Графік роботи ЦНАП “Правобережний”
та ЦНАП “Лівобережний”:
понеділок – з 9.00 до 18.00;
вівторок – з 9.00 до 18.00;
середа – з 9.00 до 20.00;
четвер – з 9.00 до 18.00;
п’ятниця – з 9.00 до 16.45;
субота – з 9.00до 16.00,
крім святкових днів.

3.

Телефон/факс (довідки),
адреса електронної пошти
та вебсайт центру надання
адміністративної послуги

ЦНАП “Правобережний”:
тел./факс. (056) 745 30 26
ЦНАП “Лівобережний”:
тел. (099) 602 10 02, (068) 237 52 76
Адреса електронної пошти ЦНАП:
dneprcnap@ukr.net
Регіональний віртуальний офіс
електронних адміністративних послуг
Дніпропетровської області
eservices.dp.gov.ua
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4.

Нормативні акти, якими регламентується надання
адміністративної послуги
Закон и України
Закон України “Про адміністративні
послуги”.
Закон
України
“Про
зовнішньо
економічну діяльність” від 16.04.1991
№ 959XII.

5.

Акти Кабінету Міністрів
України

Постанова Кабінету Міністрів України
“Про державний збір за видачу разових
(індивідуальних) ліцензій із суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, що
порушили
Закон
УРСР
“Про
зовнішньоекономічну
діяльність”
від 21.04.1998 № 524.

6.

Акти центральних органів
виконавчої влади

Наказ
Міністерства
економіки
України
“Про
затвердження
положення
про
порядок
видачі
разових
(індивідуальних)
ліцензій”
від 17.04.2000 № 47.
Наказ Міністерства економіки України
“Про делегування повноважень щодо
видачі
документів
дозвільного
характеру” від 17.04.2000 № 50.

7.

8.

9.

Акти місцевих органів
виконавчої влади/ органів

місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання
Здійснення
зовнішньоекономічної
адміністративної послуги
операції
суб’єктом
зовнішньо
економічної діяльності області, у разі
застосування до нього або його
контрагента
спеціальної
санкції,
передбаченої ст. 37 Закону України
“Про зовнішньоекономічну діяльність”.
Перелік документів,
1. Листзвернення щодо оформлення
необхідних для отримання
ліцензії в довільній формі, підписаний
адміністративної послуги, а
керівником
суб’єкта
зовнішньо
також вимоги до них
економічної діяльності на офіційному
бланку (додаток № 1).
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10.

Порядок та спосіб подання
документів, необхідних для
отримання адміністративної
послуги

2. Заявка на ліцензію, оформлена за
формою,
затвердженою
наказом
Міністерства
економіки
України
від 17.04.2000 № 47 (додаток № 2).
3. Копії контракту, специфікацій,
додатків та інших документів, які є
невід’ємними частинами контракту,
завірені керівником підприємства.
4. Сертифікат про походження товару
або експертний висновок з визначенням
країни походження та коду товару
відповідно до Української класифікації
товарів
зовнішньоекономічної
діяльності,
виданий
Торгово
промисловою палатою України або
регіональними торговопромисловими
палатами
(подається
тільки
для
одержання ліцензії на експорт товарів).
5. Документ про сплату державного
збору за видачу ліцензії.
Також суб’єкт зовнішньоекономічної
діяльності
має
право
надавати
документи та інформацію, що будуть
враховуватися при видачі ліцензії:
1. Висновок експертної організації про
відповідність контрактної ціни рівню цін
кон’юнктури ринку на товари, що
поставляються
за
конкретною
зовнішньоекономічною операцією (або
калькуляцію собівартості товарів).
2. Документи та інформація, які
засвідчують ужиття практичних заходів
щодо припинення правопорушення, яке
призвело до застосування режиму
індивідуального ліцензування.
Заявка та документи, що додаються до
неї, подаються адміністратору ЦНАП
особисто суб’єктом звернення або його
вповноваженим
представником,
надсилаються поштою, а також можуть
подаватися в електронній формі
суб’єктом
звернення
або
його
вповноваженим представником через
інформаційні
системи
державних
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11.

Платність (безоплатність)
надання адміністративної
послуги

органів, у тому числі вебпортал
“Регіональний
віртуальний
офіс
електронних адміністративних послуг
Дніпропетровської
області”
з
використанням електронного цифро
вого
підпису
та
альтернативних
електронному
цифровому
підпису
засобів ідентифікації заявників.
Платна.

У разі платності:
11.1. Нормативноправові акти, на Постанова Кабінету Міністрів України
підставі яких стягується
“Про державний збір за видачу разових
плата
(індивідуальних) ліцензій із суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, що
порушили
Закон
УРСР
“Про зовнішньоекономічну діяльність”
від 21.04.1998 № 524.
11.2. Розмір та порядок внесення
Розмір плати за видачу ліцензії
плати (адміністративного
становить 0,2 % вартості товарів за
збору) за платну
зовнішньоекономічною
операцією.
адміністративну послугу
Перерахунки валюти здійснюються за
курсом, установленим Національним
банком України на дату платежу.
Кошти
за
видачу
ліцензії
перераховуються до місцевого бюджету.
11.3. Призначення платежу для
22011800 – плата за ліцензії та
внесення плати
сертифікати,
що
сплачуються
ліцензіатами за місцем здійснення
діяльності.
“40” – відомча ознака надавача
адміністративних послуг.
Розрахунковий рахунок для внесення
плати – додаток № 3
12. Строк надання
15 робочих днів.
адміністративної послуги
5 робочих днів (якщо ліцензія необхідна
для завершення зовнішньоекономічної
операції, розпочатої до моменту
застосування санкції)
13. Перелік підстав для відмови 1. Невідповідність поданих документів
у наданні адміністративної
чинному
законодавству
України,
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послуги

14.
15.

16.

вимогам
наказу
Мінекономіки
від 17.04.2000 № 47.
2. У разі одержання від Мінекономіки
інформації про невжиття суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності заходів
щодо приведення своєї діяльності у
сфері зовнішньоекономічної діяльності
у відповідність до вимог чинного
законодавства, повернення валютних та
матеріальних цінностей зза кордону.
Результат надання
Ліцензія (один/два примірники) або лист
адміністративної послуги
з обґрунтуванням причин відмови.
Способи отримання відповіді Адміністратор ЦНАП видає результат
(результату)
надання
адміністративної
послуги
(один/два примірники ліцензії або лист
про відмову) суб’єкту звернення
або
його
вповноваженому
представникові
при
наявності
документа,
що
посвідчує
особу,
оригіналу довіреності.
Примітка

Номер телефону
для отримання
консультацій з питань надання адмініс
тративної послуги: (056) 742 80 31,
(056) 742 88 26

Розробник:
Виконуючий обов’язки директора
департаменту економічного розвитку
Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

В.А.ЛЯЛЬКО
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Додаток № 1
Зразок листазвернення щодо оформлення
разової (індивідуальної) ліцензії на експорт (імпорт)

Вих. №______ від ________
Департамент економічного
розвитку Дніпропетровської
облдержадміністрації

Листзвернення
У зв’язку із застосування до ТОВ “НАЗВА” / контрагента – нерезидента
спеціальної санкції – індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності просимо видати разову (індивідуальну) ліцензію на експорт (імпорт)
товару – (найменування товару) по контракту від _____ № __, специфікація від _____
№ __, укладеному між (найменування споживача товару) та (найменування продавця товару).
Оплату за видачу ліцензії гарантуємо.
Перелік документів із вказаною кількістю сторінок додається.
ТОВ “НАЗВА”, бере на себе повну відповідальність за дотримання
антидемпінгових норм, правил і процедур на своєму національному ринку і
зобов’язується не здійснювати операції на ринках за цінами, що являються
демпінговими відповідно до законодавства.
ТОВ “НАЗВА” несе відповідальність за обґрунтування цін, указаних у
зовнішньоекономічному договорі, достовірність поданих відомостей.

Керівник

_______________
ПІБ (підпис)
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Додаток № 2

Додаток 1
До Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій
Заявка на разову (індивідуальну) ліцензію
на зовнішньоекономічну операцію
1. Організація  замовник, місцезнаходження

Код ЄДРПОУ
Телефон
Факс

Номер поточного рахунку в національній валюті
Рахунок в іноземній валюті
2. Іноземний суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, місцезнаходження
Банківський рахунок
3. Код
експортного
4.Одиниця
(імпортного)
5.Кількість
виміру
товару
УКТЗЕД

6. Вартість
(тис. доларів
США)

9.Країна призначення
10.Країна експортера

16. Характер угоди

17. Уповноважений банк
18. Підстава для оформлення ліцензії

20. Особливі умови

8. Додаткове
найменування

12. Базисні умови поставки товару
13. Валюта контракту
14. Валюта розрахунку

11.Країна походження
15. Митниця

19. П.І.Б. керівниказаявника
Посада
МП
Підпис

7. Вартість
(в тис.
одиниць
валюти
контракту)

Дата
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Додаток № 3
Державний збір
за видачу разової (індивідуальної) ліцензії
Місцевий бюджет.
0,2% від суми поставки за курсом НБУ на дату оплати.
Код бюджетної класифікації 22011800 “Плата за ліцензії та сертифікати, що
сплачуються ліцензіатами за місцем здійснення діяльності”
“40” – відомча ознака надавача адміністративних послуг.
Банк одержувача: ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012
Населений пункт
АМУР
НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
СОБОРНИЙ
IНДУСТРIАЛЬНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ
НОВОКОДАЦЬКИЙ
САМАРСЬКИЙ
ВIЛЬНОГIРСЬК
КАМ'ЯНСЬКЕ
ЖОВТI ВОДИ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
ДОВГИНЦIВСЬКИЙ
ПОКРОВСЬКИЙ
IНГУЛЕЦЬКИЙ
САКСАГАНСЬКИЙ
ТЕРНIВСЬКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОМIСЬКИЙ
МАРГАНЕЦЬ
НIКОПОЛЬ
НОВОМОСКОВСЬК
ПОКРОВ
ПАВЛОГРАД
ПЕРШОТРАВЕНСЬК
СИНЕЛЬНИКОВЕ
ТЕРНIВКА

Отримувач

Код
отримувача
(ЄДРПОУ)

Номер рахунку

УК в АНД р.м.Дніпра/АНД р/22011800

37989300

33214896740003

УК у Шевчен.р.м.Дніпра/Шев.р/22011800
УК у Собор.р.м.Дніпра/Собор.р/22011800
УК в Iндустр.р.м.Дніпра/Iнд.р/22011800
УК у Центр.р.м.Дніпра/Центр.р/22011800
УК у Чечел.р.м.Дніпра/Чечел.р/22011800
УК у Новокод.р.м.Дніпра/Нов.р/22011800
УК в Iндустр.р.м.Дніпра/Сам.р/22011800
УК у м.Вiльногiськ/м.Вiльног/22011800
УК у м.Кам'янс./м.Кам'янське/22011800
УК у м.Жовт.Води/м.Жов.Води/22011800
УК у м.Крив.Розi/Металург.рн/22011800
УК у м.Кривому Розi/Довг.рн/22011800
УК у Покровс.р.м.Кр.Р/Покр.р/22011800
УК в Iнгулец.р.м.Кр.Р/Iнгул.р/22011800
УК у м.Кривому Розi/Сакс.рн/22011800
УК у Тернiв.р.м.Кр.Р/Терн.р/22011800
УК у Центрмiс.р.м.Кр.Р/ЦМ р/22011800
УК у м.Марганцi/м.Марганець/22011800
УК у м.Нiкополi/м.Нiкополь/22011800
УК у м.Новомську /м.Новськ/ 22011800
УК у м.Покрові/м.Покров/22011800
УК у м.Павлоградi/м.Павлд/22011800
УК у м.Першотравенс./м.Перш/22011800
УК у м.Синельниковому/м.Син/22011800
УК у м.Тернiвцi/м.Тернiвка/22011800

37989274
37989269
37989295
37989316
37989253
37989248
37989295
37996805
38028588
36916755
38032510
38032510
38031627
38031632
38032510
38031648
38032222
37857392
38033121
37951041
37691430
37936856
37804890
37916468
37463524

33213896740004
33212896740005
33211896740006
33210896740007
33219896740008
33218896740009
33218896740010
33216896740012
33215896740013
33210896740018
33219896740020
33218896740021
33217896740022
33216896740023
33215896740024
33214896740025
33213896740026
33211896740028
33210896740029
33210896740030
33219896740031
33218896740032
33217896740033
33216896740034
33215896740035
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Населений пункт
АПОСТОЛIВСЬКИЙ
РАЙОН/М.АПОСТОЛОВЕ
ВАСИЛЬКIВСЬКИЙ
РАЙОН/СМТ ВАСИЛЬКIВК
ВЕРХНЬОДНIПРОВСЬКИЙ
РАЙОН/М.ВЕРХНЬДНСЬК
ДНIПРОВСЬКИЙ
РАЙОН/М.ДНIПРО
КРИВОРIЗЬКИЙ
РАЙОН/М.КРИВИЙ РIГ
КРИНИЧАНСЬКИЙ
РАЙОН/СМТ КРИНИЧКИ
МАГДАЛИНIВСЬКИЙ
РАЙОН/СМТ
МАГДАЛИНIВКА
МЕЖЕВСЬКИЙ РАЙОН/
СМТ МЕЖОВА
НIКОПОЛЬСЬКИЙ
РАЙОН/М.НIКОПОЛЬ
НОВОМОСКОВСЬКИЙ
РАЙОН/М.НОВОМОСКОВ
ПАВЛОГРАДСЬКИЙ
РАЙОН/М.ПАВЛОГРАД
ПЕТРИКIВСЬКИЙ РАЙОН/
СМТ ПЕТРИКIВКА
ПЕТРОПАВЛIВСЬКИЙ
РАЙОН/СМТ
ПЕТРОПАВЛIВКА
ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН/
СМТ ПОКРОВСЬКЕ
П'ЯТИХАТСЬКИЙ
РАЙОН/М.П'ЯТИХАТКИ
СИНЕЛЬНИКОВСЬКИЙ
РАЙОН/М.СИНЕЛЬНИКОВ
СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОН/
СМТ СОЛОНЕ
СОФIЇВСЬКИЙ РАЙОН/
СМТ СОФIЇВКА
ТОМАКIВСЬКИЙ РАЙОН/
СМТ ТОМАКIВКА
ЦАРИЧАНСЬКИЙ РАЙОН/
СМТ ЦАРИЧАНКА
ШИРОКIВСЬКИЙ РАЙОН/
СМТ ШИРОКЕ
ЮР'ЇВСЬКИЙ РАЙОН/
СМТ ЮР'ЇВКА

Отримувач

Код
отримувача
(ЄДРПОУ)

Номер рахунку

Апостолiвське УК/Апостол.рн/22011800

37837093

33214896740036

Василькiвське УК/Васильк.рн/22011800

37870848

33212896740049

Верхньоднiпров.УК/ВДнiпр.р/22011800

37677195

33210896740063

Днiпровське УК/Днiпр.рн/22011800

37976087

33215896740079

Криворiзьке УК/Криворiз.рн/22011800

38032070

33219896740097

Криничанське УК/Кринич.рн/22011800

38052097

33218896740117

Магдалинiвське УК/Магдал.рн/22011800

38046523

33218896740139

Межiвське УК/Межiвський рн/22011800

37909010

33218896740162

Нiкопольське УК/Нiкопольс.р/22011800

38055606

33217896740174

Новомосковське УК/Новом рн/22011800

37951057

33212896740191

Павлоградське УК/Павлогр.рн/22011800

37936882

33211896740211

Петрикiвське УК/Петрикiв.рн/22011800

37320300

33218896740225

Петропавлiвське УК/Петро.рн/22011800

36725512

33219896740235

Покровське УК/Покровськ.рн/22011800

37004367

33216896740249

П`ятихатське УК/П`ятихат.рн/22011800

37989321

33216896740261

Синельникiвське УК/Синел.рн/22011800

37916515

33218896740281

Солонянське УК/Солоняний р/22011800

37916143

33213896740305

Софiївське УК/Софiївський рн/22011800

37789129

33214896740326

Томакiвське УК/Томакiв.рн/22011800

36729802

33212896740339

Царичанське УК/Царичанс.рн/22011800

37901650

33210896740353

Широкiвське УК/Широкiвс.рн/22011800

36729624

33217896740367

Юр`ївське УК/Юр`ївський рн/22011800

36877575

33216896740379

12
Населений пункт

Отримувач

Код
отримувача
(ЄДРПОУ)

ВАКУЛІВСЬКА/
С.ВАКУЛОВЕ

УК у Софiївськ.р/с.Вакулове/22011800

37789129

33212896740469

СОФIЇВКА

УК у Софіївськ.р/смт Софіївка/22011800

37789129

33211896740501

Номер рахунку

