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Щодо висновків про неналежність продукції до 
спеціальних технічних засобів негласного 
отримання інформації та товарів подвійного 
використання 
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Асоціація підприємств інформаційних технологій України засвідчує 

Вам свою повагу та звертається із наступним. 
Наказом Служби безпеки України від N8 липня 2008 року № 558 

викладено в новій редакції додаток до наказу Служби Безпеки України «Про 
визначення Переліку товарів, на які видаються документи Служби безпеки 
України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення 
товарів, що переміщуються через митний кордон України» № 2N4 від N5 
березня 200T року Eдалі – „Наказ № 558”). 

У зв’язку з цим під визначення засобів негласного отримання 
інформації, відповідно до кодів Української класифікації товарів 
зовнішньоекономічної діяльності Eнадалі – „УКТЗЕД”), потрапляє велика 
кількість побутової електроніки, фото та відео камер, комп’ютерного та 
іншого обладнання, які не відносяться до засобів негласного отримання 
інформації згідно з описом товару та ознаками належності до спеціальних 
технічних засобів негласного отримання інформації, наведених у додатку до 
Наказу. Втім імпортери такої продукції повинні отримувати висновки СБУ, 
що підтверджують неналежність їхньої продукції до спеціальних технічних 
засобів негласного отримання інформації та товарів подвійного 
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використання. При цьому, такі висновки отримуються імпортерами на кожну 
партію Eінвойс).  

Таким чином, компанії, які мають довгострокові контракти та 
імпортують одну й ту саму продукцію, повинні на кожну партію товару 
подавати до СБУ одні й ті самі документи. При цьому, термін видачі 
висновків СБУ може затягуватися Eінколи компанії чекають на отримання 
висновків понад 3 тижні), що призводить до додаткових збитків, які несуть 
компанії, сплачуючи за зберігання товару на митному складі, простій 
транспорту тощо. Ситуація, що склалася призводить до ускладнення умов 
ведення чесного та прозорого бізнесу в Україні, а також йде врозріз із 
визначеним Президентом України та Урядом курсом розвитку регуляторного 
поля в країні, який повинен спрямовуватися на спрощення дозвільної 
системи, скасування непотрібних, зайвих дозвільних процедур, ліцензій та 
сприяння розвитку бізнесу. 

Враховуючи викладене вище, просимо Вас звернутися до Служби 
Безпеки України з пропозицією внести зміни до наказу Служби безпеки 
України від N5 березня 200T р. N 2N4 Eу редакції наказу Служби безпеки 
України від N8 липня 2008 р. N 558), якими буде передбачено, що висновки 
про неналежність продукції до спеціальних технічних засобів негласного 
отримання інформації та товарів подвійного використання видаються 
імпортерам таких товарів на термін дії відповідного зовнішньоекономічного 
контракту. 

 
З повагою,  
Генеральний директор       Юрій Пероганич 

 


