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Таблиця №1. 
Перелік нормативно-правових актів, які містять вимоги щодо ліцензування 

№ п/п Назва НПА 

 

1.  Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 р. №222-VIII 

2.  Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року  

3.  Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 № 
2664-III 

4.  Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" 

5.  Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759 -XII 

6.  Закон України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» від 24.10.2013 № 663 -VII 

7.  Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» від 11.01.2000 № 1370-XIV 

8.  Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

9.  Закон України "Про адміністративні послуги" 

10.  Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII 

11.  Закон України "Про дошкільну освіту" 

12.  Закон України "Про загальну середню освіту" 

13.  Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів" 

14.  Закон України "Про телекомунікації" 

15.  Закон України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" від 23.02.2006 № 3475 -
IV 

16.  Закон України "Про архітектурну діяльність" 

17.  Закон України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності"  

18.  Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 року № 123/96-ВР 

19.  Закон України “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”.  

20.  Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 року № 5403-VI 

21.  Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801-XII 

22.  Закон України Про ветеринарну медицину" від 25.06.1992 № 2498-XII 

23.  Закон України «Про державні лотереї в Україні» від 06.09.2012 року № 5204 -VI 

24.  Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 року № 324/95-ВР 

25.  Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року № 5067 -VI 

26.  Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 06.02.2003 року № 486 -IV 

27.  Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» 

28.  Указ Президента "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття 
інформації з каналів зв'язку" від 13.04.2001 № 256/2001  

29.  Закон України "Про автомобільний транспорт"  

30.  Кодекс торговельного мореплавства України 

31.  Повітряний кодекс від 19.05.2011 № 3393-VI 

32.  Закон України “Про залізничний транспорт” 

33.  Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"  

34.  Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"  
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№ п/п Назва НПА 

 

35.  Закон України «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996 № 192/96-ВР 

36.  Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329 -VIII 

37.  Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918 -III 

38.  Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV 

39.  Закон України «Про охоронну діяльність» від 22.03.2012 року № 4616-VI 

40.  Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від 09.07.2010 року № 2479 -VI 

41.  Закон України «Про Національний банк України» 

42.  Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 № 
15-93 

43.  Указ Президента України «Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України» від 13.09.1995 
№ 839/95 

44.  Закон України "Про радіочастотний ресурс України" від 01.06.2000 № 1770-III 

45.  Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 09.07.2003 № 1057 -IV 

46.  Закон України "Про мисливське господарство та полювання" від 22.02.2000 № 1478 -III 

47.  Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 

48.  Закон України «Про космічну діяльність». 

49.  Закон України «Про захист суспільної моралі». 

50.  Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 

51.  Закон України «Про донорство крові та її компонентів» 

52.  Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" від 23.06.2005 № 2704 -IV 

53.  Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з 
виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" від 17.01.2002 № 2953 -III 

54.  Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству "Положення про порядок видачі 
ліцензій на здійснення діяльності по оформленню та реєстрації документів про право власності на квартири 
(будинки)" № 60 від 05.11.1992  

55.  Наказ Національного банку України, Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про 
порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації" від 02.11.1992 № 467  

56.  Наказ МВС України "Про затвердження Положення про порядок збирання та утилізації спеціальних засобів 
самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії (в тому числі газових балончиків), 
непридатних для подальшого користування " № 66 від 08.02.1994  

57.  Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури "Про затвердження Методики 
обстеження і паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових 

відходів" № 252 від 19.12.1995 

58.  Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про порядок використання коштів, 
одержаних у вигляді прибутку від позареалізаційних операцій" № 347 від 29.03.1995  

59.  Наказ Міністерства промисловості України, Міністерства економіки України, Міністерства  охорони навколишнього 
природного середовища та ядерної безпеки України "Про затвердження Положення про порядок збирання та 

переробки відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів" від 31 грудня 1996 р. N 223/154/165  

60.  Наказ Міністерства сільського господарства і продовольства України, Головного державного інспектора 

ветеринарної медицини України "Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для ринків" від 04.06.1996 
№ 23 

61.  Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин "Про затвердження Інструкції про зміст, 

оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих 
сланців" від 03.10.1997 р. N 83 

62.  Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положень про порядки 
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх 
випуск" № 8 від 15.01.1998 

63.  Наказ Міністерства транспорту України "Про затвердження форми Радіожурналу ГМЗЛБ та переліку документів з  
радіозв'язку й електрорадіонавігації" № 480 від 03.12.1998  

http://zakon.rada.gov.ua/go/239/95-%D0%B2%D1%80
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64.  Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України "Про затвердження 
Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)" № 56 від 

09.04.1998 

65.  Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин при Комітеті України з питань геології та 

використання надр "Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та порядок подання в ДКЗ України 
матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу" № 120 від 18.10.1999  

66.  Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про здійснення державного експертно -

пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів" № 244 від 20.10.1999 

67.  Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю" від 19.06.2003 р. №978-IV 

68.  Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"  

69.  Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 № 2657-XII 

70.  Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"  

71.  Закон України « Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682 -III 

72.  Закон України « Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших 

джерел іонізуючого випромінювання» від 19.10.2000 № 2064-III 

73.  Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII 

74.  Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 № 103/98-ВР 

75.  Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров'я населення" 

76.  Закон України "Про захист інформації в інформаційних-телекомунікаційних системах" від 05.07.1994 № 80/94-ВР 

77.  Закон України "Про екстрену медичну допомогу" від 5 липня 2012 р. № 5081-VI 

78.  Закон України "Про зовнішню трудову міграцію" від 05.11. 2015 р. № 761 -VIII 

79.  Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 

року № 3677-VI 

80.  Закон України "Про дорожній рух" 

81.  Закон України "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які 

виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)  

82.  Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" від 06.04.2000 № 1644-III 

83.  Закон України "Про приєднання України до Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних 

перевезень"  

84.  Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар від 16.09.1987  

85.  Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг» від 22.09.2016 року № 1540-VIII 

86.  Наказ Фонду державного майна України, Національного банку України "Про затвердження Зразкового договору 

на обслуговування комерційним банком посередника, що надає послуги щодо розміщення приватизаційних 
майнових сертифікатів" від 25 липня 1995 року N 959/80  

87.  Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" від 23 лютого 2012 р. №4452 -VI 

88.  Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР 

89.  Закон України "Про кредитні спілки" від 20.12.2001 р. №2908-III 

90.  Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 р. №723/97 -ВР 

91.  Цивільний кодекс України 

92.  Закон України "Про іпотечні облігації" від 22.12.2005 № 3273-IV 

93.  Закон України "Про інститути спільного інвестування" від 05.07.2012 № 5080-VI 

94.  Закон України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" від 17.04.2014 № 1227 -VII 

95.  Закон України "Про видобування і переробку уранових руд" від 19.11.1997 № 645/97 -ВР 
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96.  Директива Ради 2014/87 Євроатом від 08.07.2014, яка встановлює для співтовариства основи з ядерної безпеки 
ядерних установок 

97.  Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 

98.  Закон України "Про основи містобудування" 

99.  Закон України "Про транспорт" 

100.  Закон України "Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації"  

101.  Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 № 1875-IV 

102.  Закон України "Про електроенергетику" від 16.10.1997 № 575/97 -ВР 

103.  Директива Ради від 05.12.2013 №2013/59/Євроатом, яка встановлює основні стандарти безпеки для захисту від 

небезпеки, що виникає від іонізуючого випромінювання.  

104.  Директива Ради 2006/117/Євроатом від 20.11.2006 року про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних 

відходів та відпрацьованого ядерного палива 

105.  Закон України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності"  

106.  Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання 

скидного енергопотенціалу" від 05.04.2005 № 2509-IV 

107.  Наказ Фонду державного майна України "Щодо подальшого вкладання приватизаційних майнових сертифікатів 

довірчими товариствами" № 202 від 21.02.1997  

108.  Конвенція Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на 

дорожньому транспорті  

109.  Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 № 187/98-ВР 

110.  Закон України "Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення 

небезпечних вантажів (ДОПНВ) " 

111.  Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) 

112.  Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"  

113.  Закон України "Про транзит вантажів" від 20.10.1999 № 1172-XIV 

114.  Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням  

115.  Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"  

116.  Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затверджено 

Постановою Правління Національного Банку України від 8 вересня 2011 р. №306 "Про затвердження деяких 
нормативно-правових актів Національного банку України" 

117.  Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» від 07.12.2016 № 
913 

118.  Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1097 "Деякі питання надання Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг"  

119.  Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за 
видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги,  визначення 
розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера 

програмної послуги» від 13.04.2011 № 412  

120.  Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку застосування санкцій за порушення 

законодавства про електроенергетику" від 19.07.2000 № 1139  

121.  Постанова КМУ "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною 
інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання 

такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної 
енергії " від 01.06.2011 № 591 

122.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків посад та спеціальностей персоналу для 
експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо 
здійснює управління реакторною установкою» від 08.11.2000 № 1683  
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123.  Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт 
на ядерних установках з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 року № 1471  

124.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти"  

125.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 13.05.1996 № 493  

126.  Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку надання державним підприємствам 

повноважень на експорт, імпорт і оптову торгівлю спиртом етиловим і плодовим та включення закладів і 
підприємств до реєстру закладів охорони здоров'я і підприємств зооветеринарного постачання, які здійснюють 
оптову торгівлю спиртом етиловим для медичних і ветеринарних цілей" від 29.11.2000 № 1753 

127.  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 № 773 «Про розміри та порядок зарахування плати за 
видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і 
продовження строку її дії», 

128.  Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 821 "Деякі питання ліцензування господарської 
діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового 

підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України"  

129.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 "Деякі питання ліцензування будівництва 

об’єктів IV і V категорій складності" 

130.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» 

131.  Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1000 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 
понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю  польоту кулі понад 100 метрів 
на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, 
індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу».  

132.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 604"Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення"  

133.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 852 «Деякі питання ліцензування господарської 
діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» 

134.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 446 "Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами"  

135.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 445 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України" 

136.  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з медичної практики"  

137.  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 286 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим 
Міністерством охорони здоров'я" 

138.  Постанова Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 896 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з ветеринарної практики». 

139.  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

140.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 991 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження туроператорської діяльності». 

141.  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1060 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» 

142.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 845 "Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України"  
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143.  Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 року № 282 «Деякі питання ліцензування господарської 
діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, 
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,  включених до зазначеного 

переліку» 

144.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 669 "Деякі питання щодо спеціальних технічних 

засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації"  

145.  Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 

автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом». 

146.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1186 "Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським транспортом" 

147.  Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 134 "Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
повітряним транспортом" 

148.  Постанова КМУ 21.04.98 № 524 "Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність"  

149.  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 362 “Про встановлення розміру збору за видачу 
експортних (імпортних) ліцензій” 

150.  Постанова НКРЕКП "Про подання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг" від 11.05.2017 № 624  

151.  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 року № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження охоронної діяльності» 

152.  Постанова КМУ "Про затвердження переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку" від від 28.08.2013 № 808 

153.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 "Про розміри плати за видачу, продовження строку 

дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України."  

154.  Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики02.11.2005 N 997 «Про затвердження Умов та 
правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і 

електричної енергії» 

155.  Постанова КМУ "Про затвердження Положення про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за 

порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання " від 21.07.1999 № 1312  

156.  Постанова КМУ "Про затвердження зразка бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії та його опису" від 

20.07.2011 № 790 

157.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти" від 15.04.2015 № 244 

158.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний 
заклад" від 05.08.1998 № 1240 

159.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" від 
12.03.2003 № 305 

160.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" 
від 27.08.2010 № 778 

161.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій 
на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 
31.03.1999 № 500 

162.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про Реєстр закладів охорони здоров'я і підприємств зооветеринарного 
постачання, що здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі" від 28.12.2000 № 
1908 

163.  Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 р. № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, 
пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури" 

164.  Постанова Кабінету Міністрів України від від 31 березня 2004 р. N 411 "Про затвердження Положення про 
Державний реєстр лікарських засобів"  
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165.  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 року № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації 
декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань 

пожежної безпеки» 

166.  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України «Про 

пожежну безпеку» 

167.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07. 2000 р. N 1120 «Про затвердження Положення про контроль за 
транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого 

переліків відходів»  

168.  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08. 1998 р. N 1287 «Про затвердження переліку особливо 

небезпечних хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню»  

169.  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. № 400 «Про затвердження Порядку формування та 

ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та 
суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в 
Україні в інших роботодавців» 

170.  Постанова Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 "Про затвердження Порядку провадження діяльності, 
пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом"  

171.  Постанова КМУ "Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації  та придбання 
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання 
інформації" від 27.10.2001 № 1450 

172.  Щорічна постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких 
підлягає ліцензуванню, та квот” 

173.  Постанова Нацком.енергетики, ком.послуг " Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення 
моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення" від 07.07.2016 № 1234  

174.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 р. № 97 «Про затвердження переліку спеціальних 
засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності» 

175.  Постанова Кабінету Міністрів Укаїни "Про затвердження Порядку визначення рівня  фізичного захисту ядерних 

установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до 
їх категорії" від 26.04.2003 № 625 

176.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про ліцензування освітніх послуг" від 29.08.2003 № 1380 в частині 
Положення про Акредитаційну комісію  

177.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державного стандарту професійно -технічної освіти" від 

17.08.2002 № 1135 

178.  Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку застосування  фінансових санкцій, передбачених 

статтею 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 02.06.2003 № 790  

179.  Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 706 "Про порядок продажу, придбання, реєстрації, 

обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії  

180.  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576 "Про затвердження Положення про дозвільну 

систему"  

181.  постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. N 1642 «Про затвердження Порядку та умов 

обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту 
людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності 
або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та 
інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під 

час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті 
від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції» 

182.  Постанова Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів"  

183.  Постанова КМУ від 08.08.2016 № 503 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 
провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання 
інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного 

нагляду (контролю) Службою безпеки” 
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184.  Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176 "Про затвердження правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту"  

185.  Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 " Про затвердження Порядку державної 
реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на 

шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших 
прирівняних до них транспортних засобів та мопедів "  

186.  постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 193 Про затвердження Технічного регламенту 

надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом "  

187.  Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо 

газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, затверджена постановою НКРЕКП від 
13.06.2016 № 1131 

188.  Постанова НКРЕ "Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх 
заповнення" від 04.10.2012 № 1258 

189.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 55 «Про затвердження Умов охорони небезпечних і 

цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом та переліку таких вантажів» 

190.  Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, 

затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2012 року № 
1470 

191.  Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел 

іонізуючого випромінювання" від 16.11.2000 № 1718  

192.  Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року № 1382 "Про затвердження Технічного регламенту 

закритих джерел іонізуючого випромінювання»  

193.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається 
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних 
закладів" від 02.03.2010 № 238 

194.  Постанова КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 
діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається 
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних 

закладі" від 30.03.2011 № 311 

195.  Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки 
об'єктів підвищеної небезпеки»  

196.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 «Про затвердження переліку професій, 
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, 

порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» 

197.  Постанова КМУ від 03.02.1997 № 146 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на 

територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів"  

198.  Постанова КМУ від 06.07.2011 № 721 "Про затвердження Переліку психотропних речовин і прекурсорів, що 

використовуються у ветеринарній медицині"  

199.  Постанова КМУ від 13.05.2013 № 333 "Про затвердження порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, 

використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони 
здоров'я" 

200.  Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 "Про Правила дорожнього руху"  

201.  Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 Про затвердження Порядку проведення 
обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису 
та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу"  

202.  постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1285 “Про затвердження Порядку проведення 
спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів” 

203.  Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок 
виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затверджена постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 
2517 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-2007-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-2007-%D0%BF
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204.  Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р. № 421 «Про затвердження Порядку визначення 
переліку окремих особливо важливих об’єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно 

державними підприємствами та організаціями» 

205.  Рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про діяльність депозитарних установ щодо зберігання активів 

інституційних інвесторів" від 20.06.2013 № 1106 

206.  Рішення НКЦПФР "Про затвердження Порядку та умов надання статусу Центрального депозитарію цінних 
паперів" від 16.04.2013 № 597 

207.  Постанова КМУ "Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання" від 04.08.1997 № 847  

208.  постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 "Про затвердження Порядку затвердження 

проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України" 

209.  Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2005 року № 740  

210.  Постанова КМУ "Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів" від 03.05.2012 № 

353  

211.  Наказ Державної Податкової Адміністрації України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного 

реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру" від 
28.05.2002, № 251 

212.  Наказ Державної Податкової Адміністрації України "Про затвердження Порядку пломбування місць можливого 

доступу до спирту на браго ректифікаційних апаратах підприємств - виробників спирту та спиртовмісної продукції 
всіх форм власності" від 12.12.2006 № 771  

213.  Наказ Міністерства економіки України "Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України матеріалів, які є підставою для застосування  фінансових санкцій, передбачених статтею 
17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 03.12.2008 №817  

214.  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.998 р. N 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць 
видалення відходів»  

215.  Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру 
об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів"  

216.  Постанова від 25.12.2002 № 1950 "Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, 
через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"  

217.  Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 733 "Про затвердження Порядку і правил проведення 
обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання 
негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів"  

218.  Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1081 "Про затвердження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування"  

219.  Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 959 "Про затвердження Положення про обов'язкове 
особисте страхування від нещасних випадків на транспорті"  

220.  Методика розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, 
затверджена постановою НКРЕ від 04.09.2002 № 984  

221.  Постанова КМУ від 01.01.2003 № 451 "Про затвердження Програми розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та 

виноробної галузей на 2003-2007 роки" 

222.  Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг "Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання 
товарів у групах" від 09.10.2012 р. №1676  

223.  Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.06.2004 р. №1225 "Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для 
фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю"  

224.  Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про 
встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг» 
від 08.07.2004 № 1515 

225.  Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку надання 
звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами 

господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та 
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нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового 
лізингу» від 21.02.2004 № 27 

226.  Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження 
Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фон ду 

звітності з недержавного пенсійного забезпечення" від 27.10.2011 р. № 674  

227.  Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817Про затвердження 
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку 

(ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії 

228.  Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.07.2013 № 1281 Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) 

229.  Рішення Нацрада телерадіомовлення "Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 
програмної послуги" від 28.12.2011 № 2979 

230.  Інструкція про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення законодавства про рекламу 
затверджена Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 09 жовтня 2014 року № 
1019 

231.  Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та 
міждержавними електричними мережами, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання 

електроенергетики України від 11.10.1996 № 152  

232.  Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені 
постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08.02.1996 № 3 

233.  Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) 
електричними мережами, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики 

України від 13.06.1996 № 15 

234.  Постанова Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 15/1 «Про 
затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом» 

235.  Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії, затверджені 

постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 16.12.1996 № 256  

236.  Наказ Держатомрегулювання «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження 
діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання» від 13.08.2015 № 148  

237.  Наказ Державного комітету ядерного регулювання від 31.08.2004 N 141«Про затвердження Вимог та умов 
безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів та Вимог до звіту про 

аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів» 

238.  Наказ Державного комітету ядерного регулювання від 22.10.2002 № 110 «Про затвердження Умов і вимог 

безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами» 

239.  Наказ Держатомрегулювання України від 06.08.2012 №153 "Про затвердження Положення про перелік та вимоги 
щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання л іцензії на провадження окремих видів 

діяльності у сфері використання ядерної енергії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2012 р. 
за N 1453/21765 

240.  Наказ Держатомрегулювання «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження 
діяльності з переробки уранових руд» від 27.05.2015 № 101  

241.  Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, 

затверджені Наказом Держатомрегулювання від 13.12.2004 № 185.  

242.  Наказ Держатомрегулювання «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження 

діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та Вимог до звіту про аналіз безпеки 
провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання» від 02.12.200 2 № 125 

243.  Положення про перелік документів, що подаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензії на 
провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, затверджене Наказом 
Держатомрегулювання від 28.01.2015 № 12  

244.  Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції «Про Порядок оформлення та видачі ліцензій на 
право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого 
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 

14.02.2002 № 42 
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245.  Рішення НКРЗ від 11.11.2010 № 513 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері 
телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж 

ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 30.11.2010 № 1200/18495 

246.  Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку від 26.01.2006 № 179 Про затвердження Ліцензійних 
умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку 
з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку 

247.  Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10.12.2009 № 1789 "Про затвердження 
Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного 

зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування 
каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного", зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
13.01.2010 за № 19/17314 

248.  Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29.07.2010 № 348 "Про затвердження 
Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного 

зв'язку з використанням без проводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного 
обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного", 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за № 688/17983  

249.  Указ Президента України "Про Положення про технічний захист інформації в Україні" від 27.09.1999 № 1229/99 

250.  Наказ Міністерства внутрішніх справ України від N 622 від 21.08.98 "Про затвердження Інструкції про порядок 
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної 

і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також 
боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів"  

251.  Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної 
безпеки в Україні». 

252.  Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України N 41 від 
17.02.99 "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та 
Інструкції щодо її складання" 

253.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Номенклатура лікарських спеціальностей" від 19.12.1997 № 359  

254.  Наказ МОЗ України від 21.01.2013 № 41 «Про організацію паліативної допомоги в Україні»  

255.  Наказ МОЗ України від21.05.2007 N 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій»  

256.  Наказ МОЗ України "Про затвердження Переліку тканин і клітин людини, з якими дозволена діяльність банків 

пуповинної крові, інших тканин і клітин людини" від 20.04.2012 № 276  

257.  Наказ Мінсоцполітики від 07.08. 2015р. № 815 «Про затвердження форми звітності № 1 -ПА «Інформація про 

кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у 
працевлаштуванні та здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших 
роботодавців» та Порядку її подання» 

258.  Наказ Державної служби статистики України від 25 вересня 2015 р. № 219 «Про затвердження форм державних 
статистичних спостережень з питань сільського та рибного господарства» 

259.  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 735 -р "Про схвалення Стратегії державної політики 
щодо наркотиків на період до 2020 року"  

260.  Наказ МОЗ від 17.10.2012 № 812 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості 
лікарських засобів в аптеках" 

261.  Наказ Міністерства інфраструктури України від 20.05.2013 № 305 "Про затвердження Порядку формування, 

затвердження та ведення реєстру міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального 
користування" 

262.  Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.06.2010 N 340 "Про затвердження Положення про 
робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів"  

263.  Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 24.06.2010 N 385 "Про затвердження Інструкції з 
використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті  
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264.  Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 N 975 "Про затвердження Порядку проведення 
інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів"  

265.  Наках Міністерства інфраструктури України 07.05.2013 № 283 "Про затвердження Положення про порядок видачі 
посвідчення судноводія малого/маломірного судна"  

266.  Наказ Державна авіаційна служба України від 24.10.2014 № 686 "Про затвердження Авіаційних правил України 
«Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»"  

267.  Наказ Міністерства транспорту України від 19.11.2003 N 898 "Про затвердження Положення про здійснення 
контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері страхування при перевезенні небезпечних вантажів 
залізничним транспортом " 

268.  Наказ Мінекономіки від 17.04.2000 № 47 “Про затвердження Положення про порядок видачі разових 
(індивідуальних) ліцензій” 

269.  Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції від 01.04.2004 № 122 “Про затвердження Порядку 
розгляду заявок на видачу ліцензії у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності” 

270.  Наказ Мінекономіки від 01.08.2002 N 232 Про порядок ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об'єктом 
застосування спеціальних заходів 

271.  Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 16.02.2017 № 202 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом» 

272.  Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 16.02.2017 № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку 
природного газу» 

273.  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, 
затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 22.03.2017 № 307  

274.  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджені постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

22.03.2017 № 308 

275.  Наказ МВС від 18.04.2013 № 375 «Про затвердження Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта 

охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та 
звуковими сигналами» 

276.  Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 -

2020 роки" від 03.01.2013 № 22-р 

277.  Постанова НБУ "Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання 

банкам послуг з інкасації" №926 від 24.12.2015  

278.  Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим 
установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" №57 від 26.02.2013  

279.  Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок надання банкам і 
філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій» від 15.08.2011 № 281 

280.  Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі 
Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними 

особами) валютних цінностей на рахунках за межами України» від 14.10.2004 № 485  

281.  Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про порядок видачі 
індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» від 16.03.1999 № 122  

282.  Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку "Про затвердження Ліцензійних умов користування 
радіочастотним ресурсом України" від 19.08.2005 № 53  

283.  Наказ Мінекономіки, європ.інтеграції "Про Порядок видачі ліцензій на вид господарської діяльності - експорт, 
імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць" від 08.08.2002 № 244  

284.  Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку 
складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 25.12.2003 № 177  

285.  Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг "Про 
затвердження Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду" від 

03.12.2013 р. № 4400 

286.  Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року № 160 «Про 
затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та 
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фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918  

287.  Рішення Нацрада телерадіомовлення "Про затвердження розмірів штрафів, які можуть накладатися на 
телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і 

радіомовлення" від 08.10.2015 № 1542  

288.  Постанова НКРЕ "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення 
діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим 

виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та 
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" від 19.05.2011 № 88 2 

289.  Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, 
затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 17 серпня 2001 року № 62, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2001 року за № 774/5965  

290.  Наказ Держатомрегулювання України "Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні 
радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006)" від 30.08.2006 № 132 

291.  Розпорядження КМУ "Про схвалення Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні" від 19.08.2009 
№ 990-р 

292.  Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені наказом 
Мінекоресурсів від 11.03.2001 № 90, зареєстровані в Мін’юсті 27.03.2001 за № 278/5469.  

293.  
Наказ Держатомрегулювання «Про затвердження Правил ліцензування підготовки персоналу для експлуатації 
ядерної установки» від 13.12.2004 № 186  

294.  Наказ Держатомрегулювання України "Про затвердження Умов та порядку видачі ліцензій на провадження 
діяльності посадових осіб експлуатуючої організації" від 28.12.2011 № 195  

295.  Наказі Міністерства освіти і науки "Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-
технічної освіти з конкретних робітничих професій" від 15.05.2013 № 511  

296.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та 
здійснення контролю за його обігом" від 29.08.2002 № 1266  

297.  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з ведення єдиного державного реєстру 
виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів» від 30.11.2012 № 1246  

298.  Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом 
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 27.12.2002, № 1234/2002  

299.  Указ Президента України "Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і 
корупції" від 09.02.2004 № 175/2004  

300.  Рішення НКРЗІ від 05.11.2013 №716 «Про затвердження зразка заяви про видачу ліцензії на здійснення діяльності 
у сфері телекомунікацій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22.11.2013 за №1994/24526  

301.  Указ Президента України "Про Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні" 
від 22.05.1998 № 505/98 

302.  Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2015 № 349 «Про затвердження Правил з пожежного 
спостерігання» 

303.  Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 152 «Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників» 

304.  Наказ МОЗ " Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою" від 23.11.2007 № 742 

305.  Наказ МОЗ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, 
інших тканин і клітин людини" від 10.04.2012 № 251  

306.  Наказ Мінсоцполітики від 01.08.2013 року № 471 "Про затвердження форми заяви про включення до Переліку 

суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб'єктів господарювання, 
які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців  

307.  Указ Президента "Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів" від 
07.11.2005 № 1556/2005 

308.  Наказ Міністерства інфраструктури України 10.11.2014 № 575 "Про затвердження Порядку визначення 

мінімального складу екіпажу судна" 

309.  Наказ Державіаслужби 14.03.2006 N 186 "Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажів "  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0774-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0774-01
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0774-01
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1994-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1994-13
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310.  Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 № 735 "Про затвердження Правил повітряних 
перевезень пасажирів і багажу" 

311.  Директива Ради 95/18/ЄЕС "Щодо залізничних підприємств" від 19 червня 1995 року  

312.  Наказ Мінекономіки від 09.09.2009 № 991 “Про порядок ліцензування експорту товарів”  

313.  Наказ Мінекономіки від 14,09.2007 № 302 “Про затвердження нормативно- правових актів щодо ліцензування 

імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України”  

314.  Методики розрахунку тарифів за надані послуги з транспортування нафти територією України магістральними 
нафтопроводами, перевалки та наливу нафти, затвердженої постановою НКРЕ від 30 липня 1999 року № 993  

315.  Постанова Нацком.енергетики, ком.послуг "Про затвердження Кодексу газотранспортної системи" від 30.09.2015 
№ 2493 

316.  Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 25.05.2017 

№ 683 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення побутових 
відходів» 

317.  Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 04.04.2017 
№ 467 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових 
відходів» 

318.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій 
на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та 
звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України" від 19.02.1996 № 229  

319.  Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку 
складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг» від 19.02.2007 № 6832  

320.  Рішення НКЦПФР "Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, 
які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів" від 03.12.2015 № 2030  

321.  Рішення НКЦПФР "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами" від 14.05.2013 № 819  

322.  Рішення НКЦПФР "Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)" від 14.05.2013 № 816 

323.  Рішення НКРЗІ "Про затвердження Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на 
експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких рішень НКРЗ" від 01.11.2012 № 559 

324.  Вимогами до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки при виробництві джерел іонізуючого 
випромінювання, затвердженими наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 29 грудня 

2001 року № 122, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04 березня 2002 року за № 223/6511  

325.  Вимоги до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджені наказом 
Держатомрегулювання України від 25 липня 2006 року N110, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 5 

жовтня 2006 р. за N 1092/12966 

326.  Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про організацію навчально -виробничого 

процесу у професійно-технічних навчальних закладах" від 30.05.2006 № 419  

327.  Наказ Міністерства ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ № 615 від 22 травня 2012 року "Про 
затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"  

328.  Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 2003 року "Про 
реалізацію заходів щодо врегулювання обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні" від 

26.04.2003, № 372/2003 

329.  Рішення НКРЗІ "Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та 

визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 11.11.2010 № 514" від 01.11.2012 № 560  

330.  Наказ Адміністрація Держспецзв’язку "Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та 
експлуатації засобів криптографічного захисту інформації" від 20.07.2007 № 141 

331.  Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004 № 151 «Про затвердження Типових норм належності вогнегасників»  

332.  Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного 
допуску до лікарської діяльності " № 48 від 17.03.1993 
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333.  Постанова Міністерства праці України "Положення про умови і порядок видачі реєстраційних сертифікатів і 
ліцензій комерційним бюро, агентствам та іншим організаціям на надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією, 

підготовкою, перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, а також працевлаштуванням громадян України за 
кордоном" від 14.07.1992 № 35 

334.  Наказ СБУ "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових 
(позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки України" від 29.12.2016 № 706  

335.  Наказ Міністерства інфораструктури України 15.07.2013 № 480 "Про затвердження Порядку організації 

перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом"  

336.  Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 р. ( СОЛАС-74 ) (SOLAS) 

337.  Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України 05.07.2010 N 430 "Про затвердження Правил сертифікації 
експлуатантів, що здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден (літаків) з метою виконання комерційних 
транспортних перевезень згідно з вимогами OPS 1" 

338.  Наказ Мінприроди України "Про затвердження Порядку погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних 
речовин та товарів, що їх містять" від 02.12.2015 № 459  

339.  Постанова Нацком.енергетики, ком.послуг "Про затвердження Регламенту Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" від 06.12.2016 № 2133  

340.  Постанова Нацком.енергетики, ком.послуг "Про затвердження Кодексу газосховищ та критеріїв, згідно з якими до 
певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу" від 
30.09.2015 № 2495 

341.  Постанова НК держрегулювання компослуг "Про затвердження Правил організації звітності, що подається до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг" від 11.10.2013 № 202  

342.  Наказ Мінекобезпеки України "Про затвердження Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення 
відходів" від 14.01.1999 № 12 

343.  Рішення НКЦПФР "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку 

(ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку" від 14.05.2013 № 818  

344.  Рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок 

ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій" від 
27.12.2012 № 1902 

345.  Постанова НКРЕКП "Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та 
інструкцій щодо їх заповнення" від 04.10.2012 № 1257  

346.  Наказ Міністерства освіти і науки "Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу" від 

24.04.2003 № 257 

347.  Постанова КМУ від 29 серпня 2003 р. № 1380 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"  

348.  Указ Президента 07.05.2005 № 1234/2002 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за 

виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів"  

349.  Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 14.05.1996 №260 "Про затвердження 

зразків ліцензій на право здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"  

350.  Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 14.05.1996 №260 "Про затвердження 
зразків ліцензій на право здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"  

351.  Рішення НКРЗІ "Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ" від 13.12.2012 № 649  

352.  Наказ Міністерства інфраструктури України від 20.06.2012 № 331 "Про затвердження Типової форми договору про 
здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на  внутрішньо обласних маршрутах 
протяжністю понад 50 км та міжобласних маршрутах"  

353.  Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року  

354.  Порядок формування тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання, закачування, зберігання та 
відбору природного газу, затверджений постановою НКРЕ від 28.07.2011 № 1384  

355.  Постанова НКРЕКП "Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт 
щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» та № 14 -НКРЕКП-

водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з 
централізованого водопостачання та (або) водовідведення» та інструкцій щодо їх заповнення" від 23.02.2017 
№226 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_251
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_053
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356.  Рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про порядок звітування депозитарними установами до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 11.06.2013 № 992  

357.  Рішення НКЦПФР "Про порядок подання та розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів торговцями цінними 

паперами та фондовими біржами" від 05.02.2013 № 131  

358.  Постанова НКРЕКП "Про затвердження форм звітності № 11-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників 
надійності електропостачання» та № 12-НКРЕКП (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання 

послуг» та інструкцій щодо їх заповнення" від 23.03.2017 №345  

359.  Наказ Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів "Про 

затвердження Положення про Українську державну інспекцію по якості алкогольних напоїв" від 11 серпня 1999 
року N 126 

360.  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції з ведення та використання даних Реєстру 
суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді 
головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних 
напоїв за коньячною технологією" від 28.11.2012 № 1231  

361.  Наказ Мінтрансзв’язку «Про встановлення рівнів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку» від 19.03.2010 № 
147, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2010 р. за № 277/17572 

362.  Наказ Мінтрансзв’язку «Про встановлення рівнів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку» від 22.02.2010 № 
91, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2010 р. за № 220/17515  

363.  Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів 
України від 12.12.2002 р. № 128/1037«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних  умов провадження 

господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» 

364.  Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 № 822 "Про затвердження Правил дорожнього 

перевезення небезпечних вантажів" 

365.  Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2010 № 278 "Про затвердження Порядку розроблення 
та затвердження паспорта автобусного маршруту"  

366.  Процедура встановлення та перегляду тарифів на послуги з транспортування, розподілу, постачання природного 
газу, закачування, зберігання та відбору природного газу, затверджена постановою НКРЕ від 03.04.2013 № 369  

367.  Рішення НКЦПФР "Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності" від 21.05.2013 № 862 

368.  Рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про клірингову діяльність" від 26.03.2013 № 429  

369.  Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, 
оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050 (зі змінами) 

370.  Рішення НКЦПФР " Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності" від 23.04.2013 № 

735 

371.  Наказ Державного комітету статистики України "Про затвердження форм державної статистичної звітності про 

закупівлю та реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 07.12.1999 № 399  

372.  Наказ Міністерства внутрішніх справ від 21.03.2008 N 130 "Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів 

автомобільним транспортом"  

373.  Порядок формування тарифів на транспортування природного газу розподільними  трубопроводами на основі 
багаторічного стимулюючого регулювання, затверджений постановою НКРЕ від 28.11.2013 № 1499  

374.  Постанова Національного Банку України "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються 
(здійснюються) Національним банком України" від 12.08.2003 № 333 

375.  Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам 
індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій 
зовнішніх державних позик України" від 29.01.2003 № 35 

376.  Постанова Правління Національного Банку України "Про затвердження Положення про порядок видачі 
індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та 

проведення окремих валютних операцій" від 17.06.2004 № 266 
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377.  Постанова Правління Національного Банку України "Про затвердження Положення про порядок видачі 
Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як 

засобу платежу" від 14.10.2004 № 483 

378.  Постанова Правління Національного банку від 24.07.2001 N 293 "Про надання індивідуальних ліцензій на 

використання іноземної валюти на території України як засобу платежу ДК "Укрспецекспорт" та її дочірнім 
підприємствам" 

379.  Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про правила 

проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин" від 
17.10.2011 № 549 
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Таблиця №2. 
Співвідношення Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності», Закону України «Про адміністративні послуги». Лабіринт ліцензування 
№ п/п 

Підвидів/видів 
л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

1 Банківська ліцензія 1 Банківська діяльність Немає Немає ні ні так ні так 

2 Ліцензія на 
адміністрування 

фінансових активів для 

придбання товарів у 
групах 

2 Надання фінансових 
послуг 

1 Ліцензія на 
адміністрування 

фінансових активів для 

придбання товарів у 
групах 

ні ні так так так 

3 Ліцензія на управління 
майном для 

фінансування об’єктів 

будівництва та/або 
здійснення операцій з 

нерухомістю 

2 Надання фінансових 
послуг 

2 Ліцензія на управління 
майном для 

фінансування об’єктів 

будівництва та/або 
здійснення операцій з 

нерухомістю 

ні ні так так так 

4 Ліцензія з надання 
послуг у сфері 

страхування в частині 

проведення конкретних 
видів страхування, 

визначених 

законодавством 

2 Надання фінансових 
послуг 

3 Ліцензія з надання 
послуг у сфері 

страхування в частині 

проведення конкретних 
видів страхування, 

визначених 

законодавством 

ні ні так так так 

5 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності, яка 

передбачає залучення 

фінансових активів із 
зобов’язанням щодо 

2 Надання фінансових 
послуг 

4 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності, яка 

передбачає залучення 

фінансових активів із 
зобов’язанням щодо 

ні ні так ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

наступного їх 
повернення 

наступного їх 
повернення 

6 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 

послуг з фінансового 
лізингу 

2 Надання фінансових 

послуг 

5 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 

послуг з фінансового 
лізингу 

ні ні так ні так 

7 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 

коштів у позику, в тому 
числі і на умовах 

фінансового кредиту 

2 Надання фінансових 
послуг 

6 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 

коштів у позику, в тому 
числі і на умовах 

фінансового кредиту 

ні ні так ні так 

8 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 

гарантій та 

поручительства 

2 Надання фінансових 
послуг 

7 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 

гарантій та 

поручительства 

ні ні так ні так 

9 Ліцензія з надання 
послуг з факторингу 

2 Надання фінансових 
послуг 

8 Ліцензія з надання 
послуг з факторингу 

ні ні так ні так 

10 Ліцензія на довірче 
управління 

фінансовими активами 

2 Надання фінансових 
послуг 

9 Ліцензія на довірче 
управління 

фінансовими активами 

ні ні так ні так 

11 Ліцензія на надання 
послуг в системі 

накопичувального 
пенсійного 

забезпечення в частині 

адміністрування 

2 Надання фінансових 
послуг 

10 Ліцензія на надання 
послуг в системі 

накопичувального 
пенсійного 

забезпечення в частині 

адміністрування 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

недержавних пенсійних 
фондів 

недержавних пенсійних 
фондів 

12 Ліцензія на здійснення 

діяльності із зберігання 
активів пенсійних 

фондів 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

11 Ліцензія на здійснення 

діяльності із зберігання 
активів пенсійних 

фондів 

ні ні так так так 

13 Ліцензія з 
андеррайтингу 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

12 Ліцензія з 
андеррайтингу 

ні ні так ні так 

14 Ліцензія з клірингової 
діяльності, яку 

провадить клірингова  
установа або 

Розрахунковий  

центр з обслуговування 
договорів на фінансових 

ринках 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

13 Ліцензія з клірингової 
діяльності, яку 

провадить клірингова  
установа або 

Розрахунковий  

центр з обслуговування 
договорів на фінансових 

ринках 

ні ні так так так 

15 Ліцензія з клірингової 
діяльності, яку 

провадить Центральний 

депозитарій 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

14 Ліцензія з клірингової 
діяльності, яку 

провадить Центральний 

депозитарій 

ні ні так так так 

16 Ліцензія з організації 

торгівлі на фондовому 
ринку 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

15 Ліцензія з організації 

торгівлі на фондовому 
ринку 

ні ні так ні так 

17 Ліцензія на брокерську 

діяльність 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

16 Ліцензія на брокерську 

діяльність 

ні ні так ні так 

18 Ліцензія на дилерську 
діяльність 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

17 Ліцензія на дилерську 
діяльність 

ні ні так ні так 



166 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

19 Ліцензія на здійснення 
депозитарної діяльності 
депозитарної установи 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

18 Ліцензія на здійснення 
депозитарної діяльності 
депозитарної установи 

ні ні так так так 

20 Ліцензія на здійснення 
діяльності з управління 
іпотечним покриттям 

для банків, які не 
отримували ліцензій на 

провадження 

професійної діяльності 
на фондовому ринку 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

19 Ліцензія на здійснення 
діяльності з управління 
іпотечним покриттям 

для банків, які не 
отримували ліцензій на 

провадження 

професійної діяльності 
на фондовому ринку 

ні ні так так так 

21 Ліцензія на здійснення 

діяльності з управління 
іпотечним покриттям 

для небанківських 

фінансових установ, які 
не є професійними 

учасниками фондового 

ринку 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

20 Ліцензія на здійснення 

діяльності з управління 
іпотечним покриттям 

для небанківських 

фінансових установ, які 
не є професійними 

учасниками фондового 

ринку 

ні ні так так так 

22 Ліцензія на здійснення 

діяльності з управління 
активами інституційних 
інвесторів (компанія з 
управління активами) 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

21 Ліцензія на здійснення 

діяльності з управління 
активами інституційних 
інвесторів (компанія з 
управління активами) 

ні ні так так так 

23 Ліцензія на здійснення 
діяльності управління 

активами інституційних 
інвесторів (діяльності з 
управління активами) 

професійним 
адміністратором 

недержавного 
пенсійного фонду 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

22 Ліцензія на здійснення 
діяльності управління 

активами інституційних 
інвесторів (діяльності з 
управління активами) 

професійним 
адміністратором 

недержавного 
пенсійного фонду 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

24 Ліцензія на здійснення 
діяльності з управління 
активами інституційних 
інвесторів (діяльності з 

управління активами) 
банком 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

23 Ліцензія на здійснення 
діяльності з управління 
активами інституційних 
інвесторів (діяльності з 

управління активами) 
банком 

ні ні так так так 

25 Ліцензія на здійснення 
діяльності з управління 

цінними паперами 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

24 Ліцензія на здійснення 
діяльності з управління 

цінними паперами 

ні ні так ні так 

26 Ліцензія на здійснення 
діяльності із зберігання 

активів інститутів 

спільного інвестування 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

25 Ліцензія на здійснення 
діяльності із зберігання 

активів інститутів 

спільного інвестування 

ні ні так так так 

27 Ліцензія на діяльність 

провайдера програмної 
послуги 

4 Діяльність у галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

26 Ліцензія на діяльність 

провайдера програмної 
послуги 

ні ні так ні так 

28 Ліцензія на діяльність 
провайдера програмної 

послуги з 
використанням 

багатоканальних 
ефірних телемереж (в 
тому числі технологій 

“Телесело”, “МІТРІС”, 
“MMDS”, цифрових 

мультиплексів, мереж 

операторів мобільного 
зв’язку тощо) 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

27 Ліцензія на діяльність 
провайдера програмної 

послуги з 
використанням 

багатоканальних 
ефірних телемереж (в 
тому числі технологій 

“Телесело”, “МІТРІС”, 
“MMDS”, цифрових 

мультиплексів, мереж 

операторів мобільного 
зв’язку тощо) 

ні ні так ні так 

29 Ліцензія на супутникове 

мовлення 

4 Діяльність у галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

28 Ліцензія на супутникове 

мовлення 

ні ні так ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

30 Ліцензія на ефірне 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

29 Ліцензія на ефірне 
мовлення 

ні ні ні ні так 

31 Ліцензія на кабельне 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

30 Ліцензія на кабельне 
мовлення 

ні ні так ні так 

32 Ліцензія на проводове 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

31 Ліцензія на проводове 
мовлення 

ні ні так ні так 

33 Ліцензія на 
багатоканальне 

мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

32 Ліцензія на 
багатоканальне 

мовлення 

ні ні ні ні так 

34 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з передачі 

електричної енергії 
(передача 

магістральними та 
міждержавними 

електричними 
мережами) 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетики 

33 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з передачі 

електричної енергії 
(передача 

магістральними та 
міждержавними 

електричними 
мережами) 

ні ні ні так так 

35 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

електричної енергії (в 
обсягах, що 

перевищують рівень, 
встановлений 

ліцензійними умовами) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

34 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

електричної енергії (в 
обсягах, що 

перевищують рівень, 
встановлений 

ліцензійними умовами) 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

36 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з розподілу 

електричної енергії 
(передача електричної 

енергії місцевими 

(локальними) 
електромережами) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

35 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з розподілу 

електричної енергії 
(передача електричної 

енергії місцевими 

(локальними) 
електромережами) 

ні ні ні так так 

37 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з постачання 
електричної енергії 

(постачання 
електроенергії 

гарантованим 
постачальником 

електричної енергії/ 

постачання електричної 
енергії за регульованим 

тарифом) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

36 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з постачання 
електричної енергії 

(постачання 
електроенергії 

гарантованим 
постачальником 

електричної енергії/ 

постачання електричної 
енергії за регульованим 

тарифом) 

ні ні ні так так 

38 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з оптового 
постачання електричної 

енергії  

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

37 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з постачання 
електричної енергії за 

регульованим тарифом 

ні ні ні ні так 

39 Ліцензія на здійснення 
функцій гарантованого 

покупця 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

38 Ліцензія на здійснення 
функцій гарантованого 

покупця 

ні ні ні ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

40 Ліцензія на здійснення 
функцій оператора 

ринку 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

39 Ліцензія на здійснення 
функцій оператора 

ринку 

ні ні ні ні так 

41 Ліцензія на здійснення 
функцій системного 

оператора 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

40 Ліцензія на здійснення 
функцій системного 

оператора 

ні ні ні ні так 

42 Ліцензія на 
виробництво джерел 

іонізуючого 
випромінювання 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

41 Ліцензія на 
виробництво джерел 

іонізуючого 
випромінювання 

ні ні так так так 

43 Ліцензія на 

перевезення 
радіоактивних 

матеріалів 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

42 Ліцензія на 

перевезення 
радіоактивних 

матеріалів 

ні ні так так так 

44 Ліцензія на переробку, 
зберігання 

радіоактивних відходів 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

43 Ліцензія на переробку, 
зберігання 

радіоактивних відходів 

ні ні так так так 

45 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 
спеціалістів з фізичного 

захисту ядерних 

установок, ядерних 
матеріалів, 

радіоактивних відходів, 
інших джерел 

іонізуючого 
випромінювання 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

44 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 
спеціалістів з фізичного 

захисту ядерних 

установок, ядерних 
матеріалів, 

радіоактивних відходів, 
інших джерел 

іонізуючого 
випромінювання 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

46 Ліцензія на переробку 
уранових руд 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

45 Ліцензія на переробку 
уранових руд 

ні ні так так так 

47 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з підготовки 
персоналу для 

експлуатації ядерної 

установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

46 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з підготовки 
персоналу для 

експлуатації ядерної 

установки 

ні ні так так так 

48 Ліцензія на 
провадження 

діяльності, пов’язаної із 
здійсненням 
персоналом 

безпосереднього 
управління реакторною 

установкою, та 

діяльності посадових 
осіб експлуатуючої 

організації, до 

службових обов’язків 
яких належить 

здійснення 
організаційно-

розпорядчих функцій, 
пов’язаних із 

забезпеченням ядерної 

та радіаційної безпеки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

47 Ліцензія на 
провадження 

діяльності, пов’язаної із 
здійсненням 
персоналом 

безпосереднього 
управління реакторною 

установкою, та 

діяльності посадових 
осіб експлуатуючої 

організації, до 

службових обов’язків 
яких належить 

здійснення 
організаційно-

розпорядчих функцій, 
пов’язаних із 

забезпеченням ядерної 

та радіаційної безпеки 

ні ні так так так 

49 Ліцензія на 

використання джерел 
іонізуючого 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

48 Ліцензія на 

використання джерел 
іонізуючого 

ні ні так так так 



172 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

випромінювання: 
експлуатація ДІВ 

випромінювання: 
експлуатація ДІВ 

50 Ліцензія на 

використання джерел 
іонізуючого 

випромінювання: 

зберігання ДІВ 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

49 Ліцензія на 

використання джерел 
іонізуючого 

випромінювання: 

зберігання ДІВ 

ні ні так так так 

51 Ліцензія на 

використання джерел 
іонізуючого 

випромінювання: 
отримання (придбання) 

та передача (збут) ДІВ 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

50 Ліцензія на 

використання джерел 
іонізуючого 

випромінювання: 
отримання (придбання) 

та передача (збут) ДІВ 

ні ні так так так 

52 Ліцензія на 

використання джерел 
іонізуючого 

випромінювання: 

технічне 
обслуговування ДІВ 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

51 Ліцензія на 

використання джерел 
іонізуючого 

випромінювання: 

технічне 
обслуговування ДІВ 

ні ні так так так 

53 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої 
організації на окремому 

етапі життєвого циклу 

ядерної установки: 
будівництво та 

введення в 

експлуатацію ядерної 
установки 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

52 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої 
організації на окремому 

етапі життєвого циклу 

ядерної установки: 
будівництво та 

введення в 

експлуатацію ядерної 
установки 

ні ні так так так 

54 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої 
організації на окремому 

етапі життєвого циклу 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

53 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої 
організації на окремому 

етапі життєвого циклу 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

ядерної 
установки:Експлуатація 

ядерної установки 

ядерної 
установки:Експлуатація 

ядерної установки 

55 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 

організації на окремому 

етапі життєвого циклу 
ядерної установки: 

зняття з експлуатації 

ядерної установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

54 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 

організації на окремому 

етапі життєвого циклу 
ядерної установки: 

зняття з експлуатації 

ядерної установки 

ні ні так так так 

56 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 

організації на окремому 
етапі життєвого циклу 

ядерної установки: 

будівництво сховища 
для захоронення 

радіоактивних відходів; 

Експлуатація сховища 
для захоронення 

радіоактивних відходів; 

Закриття сховища для 
захоронення 

радіоактивних відходів 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

55 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 

організації на окремому 
етапі життєвого циклу 

ядерної установки: 

будівництво сховища 
для захоронення 

радіоактивних відходів; 

Експлуатація сховища 
для захоронення 

радіоактивних відходів; 

Закриття сховища для 
захоронення 

радіоактивних відходів 

ні ні так так так 

57 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері вищої 
освіти 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

56 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері вищої 
освіти 

ні ні так так так 

58 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

57 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

професійно-технічної 
освіти 

професійно-технічної 
освіти 

59 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

дошкільної освіти 

7 Освітня діяльність 

закладів освіти 

58 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

дошкільної освіти 

ні ні так ні так 

60 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
загальної середньої 

освіти 

7 Освітня діяльність 

закладів освіти 

59 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
загальної середньої 

освіти 

ні ні так ні так 

61 Ліцензія на право 

імпорту алкогольних 
напоїв  

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, коньячним 

і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

60 Ліцензія на право 

імпорту алкогольних 
напоїв  

ні ні так так так 

62 Ліцензія на право 
імпорту тютюнових 

виробів  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

61 Ліцензія на право 
імпорту тютюнових 

виробів  

ні ні так так так 

63 Ліцензія на право 
експорту алкогольних 

напоїв 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 

62 Ліцензія на право 
експорту алкогольних 

напоїв 

ні ні так так так 



175 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

і плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

64 Ліцензія на право 

експорту тютюнових 
виробів 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, коньячним 

і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

63 Ліцензія на право 

експорту тютюнових 
виробів 

ні ні так так так 

65 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

етилового, спирту 
етилового 

ректифікованого 

виноградного, спирту 
етилового 

ректифікованого 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

64 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

етилового, спирту 
етилового 

ректифікованого 

виноградного, спирту 
етилового 

ректифікованого 

плодового 

ні ні так так так 

66 Ліцензія на право 
експорту спирту 

етилового, спирту 
етилового 

ректифікованого 

виноградного, спирту 
етилового 

ректифікованого 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

65 Ліцензія на право 
експорту спирту 

етилового, спирту 
етилового 

ректифікованого 

виноградного, спирту 
етилового 

ректифікованого 

плодового 

ні ні так так так 

67 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

66 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

ні ні так так так 



176 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

спиртом етиловим, 
спиртом етиловим 

ректифікованим 
виноградним, спиртом 

етиловим 
ректифікованим 

плодовим 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

спиртом етиловим, 
спиртом етиловим 

ректифікованим 
виноградним, спиртом 

етиловим 
ректифікованим 

плодовим 

68 Ліцензія на 
виробництво 

алкогольних напоїв  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

67 Ліцензія на 
виробництво 

алкогольних напоїв  

ні ні так так так 

69 Ліцензія на 
виробництво 

тютюнових виробів 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 

і плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

68 Ліцензія на 
виробництво 

тютюнових виробів 

ні ні так так так 

70 Ліцензія на 

виробництво спирту 
етилового (у тому числі 
як лікарського засобу), 

спирту етилового 
ректифікованого 

виноградного, спирту 

етилового 
ректифікованого 

плодового 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, коньячним 

і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

69 Ліцензія на 

виробництво спирту 
етилового (у тому числі 
як лікарського засобу), 

спирту етилового 
ректифікованого 

виноградного, спирту 

етилового 
ректифікованого 

плодового 

ні ні так так так 



177 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

71 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом-

сирцем виноградним і 
спиртом-сирцем 

плодовим 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

70 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом-

сирцем виноградним і 
спиртом-сирцем 

плодовим 

ні ні так так так 

72 Ліцензія на 

виробництво спирту 
коньячного і плодового 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, коньячним 

і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

71 Ліцензія на 

виробництво спирту 
коньячного і плодового 

ні ні так так так 

73 Ліцензія на 
виробництво спирту-

сирцю виноградного і 
спирту-сирцю 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

72 Ліцензія на 
виробництво спирту-

сирцю виноградного і 
спирту-сирцю 

плодового 

ні ні так так так 

74 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

алкогольними напоями  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 

і плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

73 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

алкогольними напоями  

ні ні так так так 



178 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

75 Ліцензія на оптову 
торгівлю сидром та 
перрі (без додання 

спирту) 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

74 Ліцензія на оптову 
торгівлю сидром та 
перрі (без додання 

спирту) 

ні ні так так так 

76 Ліцензія на оптову 

торгівлю пивом 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, коньячним 

і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

75 Ліцензія на оптову 

торгівлю пивом 

ні ні так так так 

77 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

тютюновими виробами 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

76 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

тютюновими виробами 

ні ні так так так 

78 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю алкогольними 
напоями (крім столових 

вин)  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 

і плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

77 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю алкогольними 
напоями (крім столових 

вин)  

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

79 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю сидром та 

перрі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

78 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю сидром та 

перрі 

ні ні так так так 

80 Ліцензія на роздрібну 

торгівлю пивом 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, коньячним 

і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

79 Ліцензія на роздрібну 

торгівлю пивом 

ні ні так так так 

81 Ліцензія на 
виробництво коньяку та 

алкогольних напоїв за 
коньячною технологією 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

80 Ліцензія на 
виробництво коньяку та 

алкогольних напоїв за 
коньячною технологією 

ні ні так так так 

82 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

коньячного і плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 

і плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

81 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

коньячного і плодового 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

83 Ліцензія на право 
експорту спирту 

коньячного і плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

82 Ліцензія на право 
експорту спирту 

коньячного і плодового 

ні ні так так так 

84 Ліцензія на оптову 

торгівлю спиртом на 
медичні цілі 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, коньячним 

і плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

83 Ліцензія на оптову 

торгівлю спиртом на 
медичні цілі 

ні ні так так так 

85 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 
і плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

84 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 

ні ні так так так 

86 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю тютюновими 

виробами 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, коньячним 

і плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

85 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю тютюновими 

виробами 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

87 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж, мереж ефірного 
теле- і радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення та 

телемереж 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених Законом 
України "Про 

телекомунікації" 

86 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж, мереж ефірного 
теле- і радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення та 

телемереж 

ні ні так так так 

88 Ліцензія на надання 
послуг рухомого 

(мобільного) 
телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених Законом 
України "Про 

телекомунікації" 

87 Ліцензія на надання 
послуг рухомого 

(мобільного) 
телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку 

ні ні так так так 

89 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з 
правом технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж і надання в 
користування каналів 

електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених Законом 
України "Про 

телекомунікації" 

88 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з 
правом технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж і надання в 
користування каналів 

електрозв'язку 

ні ні так так так 

90 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

89 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

телефонного зв'язку з 
використанням 
безпроводового 

доступу до 

телекомунікаційної 
мережі з правом 

технічного 

обслуговування і 
надання в користування 
каналів електрозв'язку 

урахуванням 
особливостей, 

визначених Законом 
України "Про 

телекомунікації" 

телефонного зв'язку з 
використанням 
безпроводового 

доступу до 

телекомунікаційної 
мережі з правом 

технічного 

обслуговування і 
надання в користування 
каналів електрозв'язку 

91 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж, мереж ефірного 

теле- і радіомовлення, 
проводового 

радіомовлення та 

телемереж за 
результатами конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених Законом 
України "Про 

телекомунікації" 

90 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж, мереж ефірного 

теле- і радіомовлення, 
проводового 

радіомовлення та 

телемереж за 
результатами конкурсу 

ні ні ні ні так 

92 Ліцензія на надання 
послуг рухомого 

(мобільного) 
телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 

електрозв'язку за 
результатами конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених Законом 
України "Про 

телекомунікації" 

91 Ліцензія на надання 
послуг рухомого 

(мобільного) 
телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 

електрозв'язку за 
результатами конкурсу 

ні ні ні ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

93 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з 
правом технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж і надання в 
користування каналів 

електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених Законом 
України "Про 

телекомунікації" 

92 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з 
правом технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж і надання в 
користування каналів 

електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

ні ні ні ні так 

94 Ліцензія на надання 

послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з 

використанням 
безпроводового 

доступу до 
телекомунікаційної 

мережі з правом 

технічного 
обслуговування і 

надання в користування 

каналів електрозв'язку 
за результатами 

конкурсу 

9 Діяльність у сфері 

телекомунікацій з 
урахуванням 

особливостей, 
визначених Законом 

України "Про 
телекомунікації" 

93 Ліцензія на надання 

послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з 

використанням 
безпроводового 

доступу до 
телекомунікаційної 

мережі з правом 

технічного 
обслуговування і 

надання в користування 

каналів електрозв'язку 
за результатами 

конкурсу 

ні ні ні ні так 

95 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з виявлення 
закладних пристроїв 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 

та технічного захисту 
інформації 

94 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з виявлення 
закладних пристроїв 

ні ні так ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

96 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з оцінювання 

захищеності інформації 
усіх видів, у тому числі 

інформації, що 

становить державну 
таємницю 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 

електронного 
цифрового підпису) 

та технічного захисту 

інформації 

95 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з оцінювання 

захищеності інформації 
усіх видів, у тому числі 

інформації, що 

становить державну 
таємницю 

ні ні ні ні так 

97 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з оцінювання 
захищеності інформації, 

що не становить 
державної таємниці 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного захисту 

інформації 

96 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з оцінювання 
захищеності інформації, 

що не становить 
державної таємниці 

ні ні так ні так 

98 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з постачання, 

монтаж (встановлення), 
налаштування, технічне 

обслуговування 
(супроводження), 

ремонт та/або 
утилізація криптосистем 

і засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження діяльності 
у галузі 

10 Діяльність у галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 

електронного 
цифрового підпису) 

та технічного захисту 
інформації 

97 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з постачання, 

монтаж (встановлення), 
налаштування, технічне 

обслуговування 
(супроводження), 

ремонт та/або 
утилізація криптосистем 

і засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження діяльності 
у галузі 

ні ні ні ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

криптографічного 
захисту інформації, що 

становить державну 
таємницю; з наданням 

права провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту службової 
інформації) 

криптографічного 
захисту інформації, що 

становить державну 
таємницю; з наданням 

права провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту службової 
інформації) 

99 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення і 

складення 
конструкторської та 

іншої технічної 
документації, 
виробництво 

криптосистем і засобів 
криптографічного 

захисту інформації (з 

наданням права 
провадження діяльності 

у галузі 

криптографічного 
захисту інформації, що 

становить державну 
таємницю; з наданням 

права провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного захисту 

інформації 

98 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення і 

складення 
конструкторської та 

іншої технічної 
документації, 
виробництво 

криптосистем і засобів 
криптографічного 

захисту інформації (з 

наданням права 
провадження діяльності 

у галузі 

криптографічного 
захисту інформації, що 

становить державну 
таємницю; з наданням 

права провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

ні ні ні ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

захисту службової 
інформації) 

захисту службової 
інформації) 

100 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з тематичних 

та експертних 
досліджень 

криптосистем і засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження діяльності 
у галузі 

криптографічного 
захисту інформації, що 

становить державну 
таємницю; з наданням 

права провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

10 Діяльність у галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 

електронного 
цифрового підпису) 

та технічного захисту 

інформації 

99 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з тематичних 

та експертних 
досліджень 

криптосистем і засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження діяльності 
у галузі 

криптографічного 
захисту інформації, що 

становить державну 
таємницю; з наданням 

права провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

ні ні ні ні так 

101 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з будівництва 

об’єктів, що за класом 

наслідків 
(відповідальності) 

належать до об’єктів з 

середніми наслідками 

11 Будівництво об’єктів, 
що за класом 

наслідків 
(відповідальності) 

належать до об’єктів 

з середніми та 
значними наслідками 

100 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з будівництва 

об’єктів, що за класом 

наслідків 
(відповідальності) 

належать до об’єктів з 

середніми наслідками 

ні ні так так так 



187 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

102 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з будівництва 

об’єктів, що за класом 
наслідків 

(відповідальності) 

належать до об’єктів з 
значними наслідками 

11 Будівництво об’єктів, 
що за класом 

наслідків 
(відповідальності) 

належать до об’єктів 
з середніми та 

значними наслідками 

101 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з будівництва 

об’єктів, що за класом 
наслідків 

(відповідальності) 

належать до об’єктів з 
значними наслідками 

ні ні так так так 

103 Ліцензія на 
виробництво лікарських 

засобів 

12 Виробництво 
лікарських засобів, 

оптова та роздрібна 

торгівля лікарськими 
засобами, імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

102 Ліцензія на 
виробництво лікарських 

засобів 

ні ні так так так 

104 Ліцензія на оптову та 
роздрібну торгівлю 

лікарськими засобами 

12 Виробництво 
лікарських засобів, 

оптова та роздрібна 

торгівля лікарськими 
засобами, імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

103 Ліцензія на оптову та 
роздрібну торгівлю 

лікарськими засобами 

ні ні так так так 

105 Ліцензія на імпорт 
лікарських засобів (крім 

активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

12 Виробництво 
лікарських засобів, 

оптова та роздрібна 

торгівля лікарськими 
засобами, імпорт 
лікарських засобів 

104 Ліцензія на імпорт 
лікарських засобів (крім 

активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

(крім активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів) 

106 Ліцензія на 
виробництво 

боєприпасів до 

вогнепальної зброї 
невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

105 Ліцензія на 
виробництво 

боєприпасів до 

вогнепальної зброї 
невійськового 
призначення 

ні ні так так так 



189 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

107 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів 

активної оборони 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

106 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів 

активної оборони 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

108 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів 

індивідуального захисту 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

107 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів 

індивідуального захисту 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

109 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

108 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії 

ні ні так так так 



192 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

110 Ліцензія на 
виробництво холодної 

зброї 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

109 Ліцензія на 
виробництво холодної 

зброї 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

111 Ліцензія на продаж 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, активної 

оборони 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

110 Ліцензія на вродаж 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, активної 

оборони 

ні ні так так так 



194 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

112 Ліцензія на право 
торгівлі боєприпасами 
до вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

111 Ліцензія на право 
торгівлі боєприпасами 
до вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

113 Ліцензія на право 
торгівлі вогнепальною 
зброєю невійськового 

призначення 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

112 Ліцензія на право 
торгівлі вогнепальною 
зброєю невійськового 

призначення 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

114 Ліцензія на право 
торгівлі вогнепальною 
зброєю невійськового 

призначення та 
боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 

пневматичною зброєю 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 
метрів на секунду 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

113 Ліцензія на право 
торгівлі вогнепальною 
зброєю невійськового 

призначення та 
боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 

пневматичною зброєю 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 
метрів на секунду 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

115 Ліцензія на право 
торгівлі холодною 

зброєю 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

114 Ліцензія на право 
торгівлі холодною 

зброєю 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

116 Ліцензія на продаж 
спеціальних засобів 

індивідуального захисту 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

115 Ліцензія на продаж 
спеціальних засобів 

індивідуального захисту 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

117 Ліцензія на ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення, холодної 
зброї, пневматичної 

зброї калібру понад 4,5 

мм і швидкістю польоту 
кулі понад 100 м/с 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

116 Ліцензія на ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення, холодної 
зброї, пневматичної 

зброї калібру понад 4,5 

мм і швидкістю польоту 
кулі понад 100 м/с 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

118 Ліцензія на 
виробництво 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 метрів на 

секунду, торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

117 Лцензія на виробництво 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх продаж 

119 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва вибухових 

матеріалів 

промислового 
призначення 

14 Виробництво 
вибухових матеріалів 

промислового 

призначення за 
переліком, що 
визначається 

Кабінетом Міністрів 
України 

Немає Немає ні ні так так так 

120 Ліцензія з монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності (технічне 

обслуговування) систем 
пожежогасіння (водяні, 
пінні, газові, порошкові, 

аерозольні) 

15 Надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

118 Ліцензія з монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності (технічне 

обслуговування) систем 
пожежогасіння (водяні, 
пінні, газові, порошкові, 

аерозольні) 

ні ні так так так 

121 Ліцензія з монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності (технічне 
обслуговування) систем 

пожежної сигналізації, 
оповіщування про 

пожежу та управління 

евакуюванням людей, 
устаткування 

передавання тривожних 

сповіщень 

15 Надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

119 Ліцензія з монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності (технічне 
обслуговування) систем 

пожежної сигналізації, 
оповіщування про 

пожежу та управління 

евакуюванням людей, 
устаткування 

передавання тривожних 

сповіщень 

ні ні так так так 

122 Ліцензія здійснення 
діяльності з монтажу, 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 

120 Ліцензія здійснення 
діяльності з монтажу, 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності (технічне 
обслуговування) систем 

протидимного захисту 

протипожежного 
призначення 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності (технічне 
обслуговування) систем 

протидимного захисту 

123 Ліцензія на здійснення 

діяльності з 
спостерігання за 

системами 

протипожежного 
захисту 

15 Надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

121 Ліцензія на здійснення 

діяльності з 
спостерігання за 

системами 

протипожежного 
захисту 

ні ні так так так 

124 Ліцензія на здійснення 

діяльності з технічного 
обслуговування 

первинних засобів 

пожежогасіння (водяні, 
пінні, порошкові, газові 

вогнегасники) 

15 Надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

122 Ліцензія на здійснення 

діяльності з технічного 
обслуговування 

первинних засобів 

пожежогасіння (водяні, 
пінні, порошкові, газові 

вогнегасники) 

ні ні так так так 

125 Ліцензія на здійснення 
оцінки (експертизи) 

протипожежного стану 
підприємства, об’єкта 

чи приміщення 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 

протипожежного 
призначення 

123 Ліцензія на здійснення 
оцінки (експертизи) 

протипожежного стану 
підприємства, об’єкта 

чи приміщення 

ні ні так так так 

126 Ліцензія на здійснення 
робіт з вогнезахисту, 

вогнезахисне 

просочування (глибоке 
та поверхневе), 

вогнезахисне 

обробляння 
(фарбування, 

штукатурення, 
обмотування, 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

124 Ліцензія на здійснення 
робіт з вогнезахисту, 

вогнезахисне 

просочування (глибоке 
та поверхневе), 

вогнезахисне 

обробляння 
(фарбування, 

штукатурення, 
обмотування, 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

облицювання), 
вогнезахисне 

заповнювання 

облицювання), 
вогнезахисне 

заповнювання 

127 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з видалення 
небезпечних відходів, 

перелік яких 

визначається Кабінетом 
Міністрів України 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 

України, поводження 
з небезпечними 

відходами 

125 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з видалення 
небезпечних відходів, 

перелік яких 

визначається Кабінетом 
Міністрів України 

ні ні так так так 

128 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва особливо 
небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких 
визначається Кабінетом 

Міністрів України 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 

України, поводження 
з небезпечними 

відходами 

126 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва особливо 
небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких 
визначається Кабінетом 

Міністрів України 

ні ні так так так 

129 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
захоронення 

небезпечних відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 

України, поводження 
з небезпечними 

відходами 

127 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
захоронення 

небезпечних відходів 

ні ні так так так 

130 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних хімічних 

128 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

діяльності з зберігання 
небезпечних відходів 

речовин, перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 
України, поводження 

з небезпечними 
відходами 

діяльності з зберігання 
небезпечних відходів 

131 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з збирання 
небезпечних відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 

України, поводження 
з небезпечними 

відходами 

129 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з збирання 
небезпечних відходів 

ні ні так так так 

132 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
знешкодження 

небезпечних відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 

України, поводження 
з небезпечними 

відходами 

130 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
знешкодження 

небезпечних відходів 

ні ні так так так 

133 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з оброблення 
(перероблення, 

сортування) 

небезпечних відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 

України, поводження 
з небезпечними 

відходами 

131 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з оброблення 
(перероблення, 

сортування) 

небезпечних відходів 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

134 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з утилізації 

небезпечних відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних хімічних 
речовин, перелік яких 

визначається 
Кабінетом Міністрів 

України, поводження 

з небезпечними 
відходами 

132 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з утилізація 

небезпечних відходів 

ні ні так так так 

135 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (екстрена 
медична допомога) 

17 Медична практика 133 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (екстрена 
медична допомога) 

ні ні так так так 

136 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (первинна 
медична допомога) 

17 Медична практика 134 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (первинна 
медична допомога) 

ні ні так так так 

137 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (вторинна 

(спеціалізована) 

медична допомога) 

17 Медична практика 135 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (вторинна 

(спеціалізована) 

медична допомога) 

ні ні так так так 

138 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (третинна 

17 Медична практика 136 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (третинна 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

(високоспеціалізована) 
медична допомога) 

(високоспеціалізована) 
медична допомога) 

139 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з медичної 

практики (паліативна 
медична допомога) 

17 Медична практика 137 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з медичної 

практики (паліативна 
медична допомога) 

ні ні так так так 

140 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 

практики (медична 
реабілітація) 

17 Медична практика 138 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 

практики (медична 
реабілітація) 

ні ні так так так 

141 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності банків 
пуповинної крові, інших 
тканин і клітин людини 

18 Діяльність банків 
пуповинної крові, 

інших тканин і клітин 

людини згідно з 
переліком, 

затвердженим 

Міністерством 
охорони здоров’я 

України 

Немає Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності банків 
пуповинної крові, інших 
тканин і клітин людини 

ні ні так так так 

142 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
ветеринарної практики 

19 Ветеринарна 
практика 

Немає Немає ні ні так так так 

143 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

20 Випуск та 

проведення лотерей 

139 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

ні ні так ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

діяльності з випуску 
лотерей 

діяльності з випуску 
лотерей 

144 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з проведення 

лотерей 

20 Випуск та 

проведення лотерей 

140 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з проведення 

лотерей 

ні ні так ні так 

145 Ліцензія на 

провадження 
туроператорської 

діяльності 

21 Туроператорська 

діяльність 

Немає Немає ні ні так так так 

146 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
посередництва у 

працевлаштуванні за 

кордоном 

22 Посередництво у 
працевлаштуванні за 

кордоном 

Немає Немає ні ні так так так 

147 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

промислового вилову 

водних біоресурсів за 
межами юрисдикції 

України 

23 Промисловий вилов 
водних біоресурсів за 

межами юрисдикції 
України 

Немає Немає ні ні так так так 

148 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
культивування рослин, 
включених до таблиці І 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 

141 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
культивування рослин, 
включених до таблиці І 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

Переліку наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 
ввезення на 

територію України, 

вивезення з території 
України, 

використання, 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного Переліку 

Переліку наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України 

149 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з ввезення на 

територію України, 
вивезення з території 

України наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, 

включених до Переліку 

24 Культивування 
рослин, включених 

до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 

України, 

142 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з ввезення на 

територію України, 
вивезення з території 

України наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, 

включених до Переліку 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з території 

України, 
використання, 

знищення 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України 

150 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
використання 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів у 

ветеринарній медицині 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

143 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
використання 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів у 

ветеринарній медицині 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з території 

України, 

використання, 
знищення 

наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

включених до 
зазначеного Переліку 

151 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва, 
виготовлення 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, що 
зареєстровані як 

лікарські засоби 

24 Культивування 

рослин, включених 
до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 

ввезення на 

144 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва, 
виготовлення 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, що 
зареєстровані як 

лікарські засоби 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

територію України, 
вивезення з території 

України, 
використання, 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 

зазначеного Переліку 

152 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
культивування рослин, 

включених до таблиці ІV 
Переліку наркотичних 
засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 

України 

24 Культивування 

рослин, включених 
до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з території 

України, 

використання, 

145 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
культивування рослин, 

включених до таблиці ІV 
Переліку наркотичних 
засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 

України 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного Переліку 

153 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів, включених 

до переліку 

24 Культивування 
рослин, включених 

до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України, 
розроблення, 
виробництво, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 

придбання, 
реалізація (відпуск), 

ввезення на 

територію України, 
вивезення з території 

України, 
використання, 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 

146 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів, включених 

до переліку 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного Переліку 

154 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з придбання, 
зберігання, відпуску, 

використання 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів у закладах 

охорони здоров’я 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 

України, 
розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 
ввезення на 

територію України, 

вивезення з території 
України, 

використання, 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного Переліку 

147 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з придбання, 
зберігання, відпуску, 

використання 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 
прекурсорів у закладах 

охорони здоров’я 

ні ні так так так 



214 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

155 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з реалізації 

(відпуску) наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, 

що зареєстровані як 
лікарські засоби 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з території 

України, 
використання, 

знищення 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного Переліку 

148 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з реалізації 

(відпуску) наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, 

що зареєстровані як 
лікарські засоби 

ні ні так так так 

156 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності із знищення 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 

149 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності із знищення 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з території 

України, 
використання, 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

включених до 
зазначеного Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів 

157 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

виготовлення 
спеціальних технічних 

засобів для зняття 

інформації з каналів 

25 Діяльність, пов’язана 
з розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 

спеціальних 
технічних засобів для 

зняття інформації з 

каналів зв’язку та 

150 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

виготовлення 
спеціальних технічних 

засобів для зняття 

інформації з каналів 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

зв’язку та інших засобів 
негласного отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) замовників, 
що передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею) 

інших технічних 
засобів негласного 

отримання 
інформації (критерії 

належності та перелік 
технічних засобів 

негласного 

отримання 
інформації 

визначаються 

Кабінетом Міністрів 
України за поданням 

Служби безпеки 

України) 

зв’язку та інших засобів 
негласного отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) замовників, 
що передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею) 

158 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з постачання 
спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших засобів 

негласного отримання 
інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) замовників, 
що передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана 
з розробленням, 

виготовленням, 
постачанням 
спеціальних 

технічних засобів для 
зняття інформації з 
каналів зв’язку та 

інших технічних 
засобів негласного 

отримання 

інформації (критерії 
належності та перелік 

технічних засобів 
негласного 

отримання 
інформації 

визначаються 

Кабінетом Міністрів 

151 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з постачання 
спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших засобів 

негласного отримання 
інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) замовників, 
що передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею) 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

України за поданням 
Служби безпеки 

України) 

159 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення 

спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших засобів 

негласного отримання 
інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) замовників, 

що передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана 
з розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів для 

зняття інформації з 
каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів негласного 
отримання 

інформації (критерії 
належності та перелік 

технічних засобів 
негласного 
отримання 

інформації 
визначаються 

Кабінетом Міністрів 

України за поданням 
Служби безпеки 

України) 

152 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення 

спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших засобів 

негласного отримання 
інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) замовників, 

що передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею) 

ні ні ні так так 

160 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виготовлення 

спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

25 Діяльність, пов’язана 
з розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів для 

зняття інформації з 
каналів зв’язку та 

153 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виготовлення 

спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

зв’язку та інших засобів 
негласного отримання 
інформації для потреб 
державних (іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею 

інших технічних 
засобів негласного 

отримання 
інформації (критерії 

належності та перелік 
технічних засобів 

негласного 

отримання 
інформації 

визначаються 

Кабінетом Міністрів 
України за поданням 

Служби безпеки 

України) 

зв’язку та інших засобів 
негласного отримання 
інформації для потреб 
державних (іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею 

161 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з постачання 
спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших засобів 

негласного отримання 
інформації для потреб 
державних (іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею 

25 Діяльність, пов’язана 
з розробленням, 

виготовленням, 
постачанням 
спеціальних 

технічних засобів для 
зняття інформації з 
каналів зв’язку та 

інших технічних 
засобів негласного 

отримання 

інформації (критерії 
належності та перелік 

технічних засобів 
негласного 

отримання 
інформації 

визначаються 

Кабінетом Міністрів 

154 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з постачання 
спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших засобів 

негласного отримання 
інформації для потреб 
державних (іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

України за поданням 
Служби безпеки 

України) 

162 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення 

спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших засобів 

негласного отримання 
інформації для потреб 
державних (іноземних) 

замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею 

25 Діяльність, пов’язана 
з розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів для 

зняття інформації з 
каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів негласного 
отримання 

інформації (критерії 
належності та перелік 

технічних засобів 
негласного 
отримання 

інформації 
визначаються 

Кабінетом Міністрів 

України за поданням 
Служби безпеки 

України) 

155 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення 

спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших засобів 

негласного отримання 
інформації для потреб 
державних (іноземних) 

замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею 

ні ні ні так так 

163 Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

небезпечних вантажів 

та небезпечних відходів 
вантажними 

автомобілями 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

156 Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

небезпечних вантажів 

та небезпечних відходів 
вантажними 

автомобілями 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 
автомобільним 

транспортом 

164 Ліцензія на внутрішні 
перевезення пасажирів 

автобусами 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 

річковим, морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та вантажів 
автомобільним 

транспортом 

157 Ліцензія на внутрішні 
перевезення пасажирів 

автобусами 

ні ні так так так 

165 Ліцензія на внутрішні 
перевезення пасажирів 

легковими 

автомобілями на 
замовлення 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

158 Ліцензія на внутрішні 
перевезення пасажирів 

легковими 

автомобілями на 
замовлення 

ні ні так так так 



221 

№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

перевезення 
пасажирів та вантажів 

автомобільним 
транспортом 

166 Ліцензія на внутрішні 
перевезення пасажирів 

легковими 
автомобілями на 

замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 

річковим, морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 
автомобільним 

транспортом 

159 Ліцензія на внутрішні 
перевезення пасажирів 

легковими 
автомобілями на 

замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

ні ні так так так 

167 Ліцензія на внутрішні 
перевезення пасажирів 

на таксі 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та вантажів 

160 Ліцензія на внутрішні 
перевезення пасажирів 

на таксі 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

автомобільним 
транспортом 

168 Ліцензія на внутрішні 

перевезення пасажирів 
на таксі (самозайнятими 

автомобільними 

перевізниками) 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 
автомобільним 

транспортом 

161 Ліцензія на внутрішні 

перевезення пасажирів 
на таксі (самозайнятими 

автомобільними 

перевізниками) 

ні ні так так так 

169 Ліцензія на міжнародні 

перевезення вантажів 
вантажними 

автомобілями (крім 

перевезення 
небезпечних вантажів 

та небезпечних 
відходів) 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та вантажів 

автомобільним 

транспортом 

162 Ліцензія на міжнародні 

перевезення вантажів 
вантажними 

автомобілями (крім 

перевезення 
небезпечних вантажів 

та небезпечних 
відходів) 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

170 Ліцензія на міжнародні 
перевезення 

небезпечних вантажів 
та небезпечних відходів 

вантажними 
автомобілями 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 

автомобільним 
транспортом 

163 Ліцензія на міжнародні 
перевезення 

небезпечних вантажів 
та небезпечних відходів 

вантажними 
автомобілями 

ні ні так так так 

171 Ліцензія на міжнародні 

перевезення пасажирів 
автобусами 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 
автомобільним 

транспортом 

164 Ліцензія на міжнародні 

перевезення пасажирів 
автобусами 

ні ні так так так 

172 Ліцензія на міжнародні 

перевезення пасажирів 
легковими 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 

165 Ліцензія на міжнародні 

перевезення пасажирів 
легковими 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

автомобілями на 
замовлення 

вантажів та 
небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 

автомобільним 
транспортом 

автомобілями на 
замовлення 

173 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів 

легковими 
автомобілями на 

замовлення 
(самозайнятими 
автомобільними 

перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 

автомобільним 
транспортом 

166 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів 

легковими 
автомобілями на 

замовлення 
(самозайнятими 
автомобільними 

перевізниками) 

ні ні так так так 

174 Ліцензія на міжнародні 

перевезення пасажирів 
на таксі 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 
річковим, морським, 

167 Ліцензія на міжнародні 

перевезення пасажирів 
на таксі 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 

автомобільним 
транспортом 

175 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів 
на таксі (самозайнятими 

автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 

автомобільним 
транспортом 

168 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів 
на таксі (самозайнятими 

автомобільними 
перевізниками) 

ні ні так так так 

176 Ліцензія на 

перевезення пасажирів 
малими/маломірними 

суднами 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

169 Ліцензія на 

перевезення пасажирів 
малими/маломірними 

суднами 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та вантажів 

автомобільним 
транспортом 

177 Ліцензія на 
перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів 

та небезпечних відходів 
на суднах (крім 

малих/маломірних 

суден) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 

автомобільним 
транспортом 

170 Ліцензія на 
перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів 

та небезпечних відходів 
на суднах (крім 

малих/маломірних 

суден) 

ні ні так так так 

178 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 

послуг з перевезення 
небезпечних вантажів 

повітряним 

транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

171 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 

послуг з перевезення 
небезпечних вантажів 

повітряним 

транспортом 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

пасажирів та вантажів 
автомобільним 

транспортом 

179 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг з перевезення 
небезпечних відходів 

повітряним 
транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та вантажів 

автомобільним 
транспортом 

172 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг з перевезення 
небезпечних відходів 

повітряним 
транспортом 

ні ні так так так 

180 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг з перевезення 
пасажирів повітряним 

транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 

автомобільним 
транспортом 

173 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг з перевезення 
пасажирів повітряним 

транспортом 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

181 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
небезпечних вантажів 

та небезпечних відходів 

залізничним 
транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 

автомобільним 
транспортом 

174 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
небезпечних вантажів 

та небезпечних відходів 

залізничним 
транспортом 

ні ні так так так 

182 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення пасажирів 
залізничним 
транспортом 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 
річковим, морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та вантажів 
автомобільним 

транспортом 

175 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення пасажирів 
залізничним 
транспортом 

ні ні так так так 

183 Разова (індивідуальна) 

ліцензія 

27 Зовнішньоекономічна 

діяльність 

176 Разова (індивідуальна) 

ліцензія 

ні ні так так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

184 Ліцензія на експорт 
товарів  

27 Зовнішньоекономічна 
діяльність 

177 Ліцензія на експорт 
товарів  

ні ні так так так 

185 Ліцензія на експорт 

озоноруйнівних 
речовин або товарів, що 

їх  

містять 

27 Зовнішньоекономічна 

діяльність 

178 Ліцензія на експорт 

озоноруйнівних 
речовин або товарів, що 

їх  

містять 

ні ні так ні так 

186 Ліцензія на імпорт 

товарів 

27 Зовнішньоекономічна 

діяльність 

179 Ліцензія на імпорт 

товарів 

ні ні так так так 

187 Ліцензія на імпорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, що 
їх  

містять 

27 Зовнішньоекономічна 
діяльність 

180 Ліцензія на імпорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, що 
їх  

містять 

ні ні так так так 

188 Спеціальна ліцензія на 
імпорт 

27 Зовнішньоекономічна 
діяльність 

181 Спеціальна ліцензія на 
імпорт 

ні ні так так так 

189 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування нафти, 

нафтопродуктів 

магістральним 
трубопроводом 

28 Транспортування 
нафти, 

нафтопродуктів 

магістральним 
трубопроводом 

Немає Немає ні ні ні так так 

190 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з розподілу 

природного газу 

29 Діяльність на ринку 

природного газу 

182 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з розподілу 

природного газу 

ні ні ні так так 

191 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

29 Діяльність на ринку 

природного газу 

183 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

діяльності зі зберігання 
природного газу 

діяльності зі зберігання 
природного газу 

192 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з постачання 

природного газу 

29 Діяльність на ринку 

природного газу 

184 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з постачання 

природного газу 

ні ні ні так так 

193 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 

природного газу  

29 Діяльність на ринку 

природного газу 

185 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 

природного газу  

ні ні ні так так 

194 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 

послуг установки LNG 

29 Діяльність на ринку 

природного газу 

186 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 

послуг установки LNG 

ні ні ні ні так 

195 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

централізованого 

водопостачання 
(виробництво та/або 

транспортування та/або 

постачання питної води 
споживачам) та/або 

водовідведення 

(відведення та/або 
очищення стічної води) 

у разі, якщо системи 
централізованого 

30 Централізоване 
водопостачання та 

водовідведення 

187 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

централізованого 

водопостачання 
(виробництво та/або 

транспортування та/або 

постачання питної води 
споживачам) та/або 

водовідведення 

(відведення та/або 
очищення стічної води) 

у разі, якщо системи 
централізованого 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

водопостачання та/або 
водовідведення 

суб’єктів 
господарювання 

розташовані в одному 
чи декількох населених 

пунктах у межах 

території однієї або 
більше областей 

(включаючи місто Київ), 

сукупна чисельність 
населення яких 

становить більше ніж 

сто тисяч осіб та обсяги 
реалізації послуг яких 

становлять відповідно: з 

централізованого 
водопостачання - 

більше ніж триста тисяч 
метрів кубічних на рік; з 

централізованого 
водовідведення - 

більше ніж двісті тисяч 

метрів кубічних на рік 

водопостачання та/або 
водовідведення 

суб’єктів 
господарювання 

розташовані в одному 
чи декількох населених 

пунктах у межах 

території однієї або 
більше областей 

(включаючи місто Київ), 

сукупна чисельність 
населення яких 

становить більше ніж 

сто тисяч осіб та обсяги 
реалізації послуг яких 

становлять відповідно: з 

централізованого 
водопостачання - 

більше ніж триста тисяч 
метрів кубічних на рік; з 

централізованого 
водовідведення - 

більше ніж двісті тисяч 

метрів кубічних на рік 

196 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
централізованого 

водопостачання 
(виробництво та/або 

транспортування та/або 

постачання питної води 

30 Централізоване 

водопостачання та 
водовідведення 

188 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
централізованого 

водопостачання 
(виробництво та/або 

транспортування та/або 

постачання питної води 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

споживачам) та/або 
водовідведення 

(відведення та/або 
очищення стічної води) 

для суб’єктів 
господарювання, що не 
підпадають під критерії 

регулювання НКРЕКП 

споживачам) та/або 
водовідведення 

(відведення та/або 
очищення стічної води) 

для суб’єктів 
господарювання, що не 
підпадають під критерії 

регулювання НКРЕКП 

197 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

господарювання, якщо 
заявлений (фактичний 

згідно зі звітністю) обсяг 
постачання теплової 

енергії на підставі 

договору (договорів) у 
наступному (минулому) 

календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

забезпеченість 
споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 

2017 року більше ніж 70 
%, станом на 01 січня 

2018 року більше ніж 90 

% 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 
постачання теплової 

енергії, крім 

виробництва, 
транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

189 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

господарювання, якщо 
заявлений (фактичний 

згідно зі звітністю) обсяг 
постачання теплової 

енергії на підставі 

договору (договорів) у 
наступному (минулому) 

календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

забезпеченість 
споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 

2017 року більше ніж 70 
%, станом на 01 січня 

2018 року більше ніж 90 

% 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

198 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

господарювання у разі, 

якщо суб’єкт 
господарювання 
здійснює (планує 

здійснювати) 
постачання теплової 
енергії на території 

однієї області України 
(або лише на території 
міста Києва), та якщо 

заявлений (фактичний 
згідно зі звітністю) обсяг 

постачання теплової 
енергії на підставі 

договору (договорів) у 
наступному (минулому) 
календарному році не 

перевищуватиме (не 
перевищував) 145 тисяч 

Гкал (включно) та/або 

якщо забезпеченість 
споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 70 

%, станом на 01 січня 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 

постачання теплової 

енергії, крім 
виробництва, 

транспортування та 

постачання теплової 
енергії за 

нерегульованим 

тарифом 

190 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

господарювання у разі, 

якщо суб’єкт 
господарювання 
здійснює (планує 

здійснювати) 
постачання теплової 
енергії на території 

однієї області України 
(або лише на території 
міста Києва), та якщо 

заявлений (фактичний 
згідно зі звітністю) обсяг 

постачання теплової 
енергії на підставі 

договору (договорів) у 
наступному (минулому) 
календарному році не 

перевищуватиме (не 
перевищував) 145 тисяч 

Гкал (включно) та/або 

якщо забезпеченість 
споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 70 

%, станом на 01 січня 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

2018 року менше ніж 90 
% 

2018 року менше ніж 90 
% 

199 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими мережами, 

якщо заявлений 
(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 
транспортування 

теплової енергії в 
наступному (минулому) 

календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

суб’єкт господарювання 
здійснює ліцензовану 

діяльність з постачання 

теплової енергії при 
забезпеченості 

споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року більше ніж 70 

%, станом на 01 січня 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 

постачання теплової 

енергії, крім 
виробництва, 

транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

191 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими мережами, 

якщо заявлений 
(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 
транспортування 

теплової енергії в 
наступному (минулому) 

календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

суб’єкт господарювання 
здійснює ліцензовану 

діяльність з постачання 

теплової енергії при 
забезпеченості 

споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року більше ніж 70 

%, станом на 01 січня 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

2018 року більше ніж 90 
% 

2018 року більше ніж 90 
% 

200 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими мережами 

суб’єктів 
господарювання у разі, 

якщо теплові мережі 
суб’єктів 

господарювання 
розташовані на 

території однієї області 

України (або лише на 
території міста Києва), 

та якщо заявлений 

(фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 

теплової енергії в 
наступному (минулому) 
календарному році не 
перевищуватиме (не 

перевищував) 145 тисяч 
Гкал та/або якщо 

суб’єкт господарювання 

здійснює ліцензовану 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 

постачання теплової 

енергії, крім 
виробництва, 

транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

192 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими мережами 

суб’єктів 
господарювання у разі, 

якщо теплові мережі 
суб’єктів 

господарювання 
розташовані на 

території однієї області 

України (або лише на 
території міста Києва), 

та якщо заявлений 

(фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 

теплової енергії в 
наступному (минулому) 
календарному році не 
перевищуватиме (не 

перевищував) 145 тисяч 
Гкал та/або якщо 

суб’єкт господарювання 

здійснює ліцензовану 

ні ні ні ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

діяльність з постачання 
теплової енергії при 

забезпеченості 
споживачів приладами 

обліку теплової енергії 
станом на 01 серпня 

2017 року менше ніж 70 

%, станом на 01 січня 
2018 року менше ніж 90 

% 

діяльність з постачання 
теплової енергії при 

забезпеченості 
споживачів приладами 

обліку теплової енергії 
станом на 01 серпня 

2017 року менше ніж 70 

%, станом на 01 січня 
2018 року менше ніж 90 

% 

201 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва теплової 
енергії (крім 

виробництва теплової 
енергії на 

теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, 
атомних 

електростанціях, 

когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних або 

поновлюваних джерел 
енергії), якщо 

заявлений (фактичний 
згідно із звітністю) обсяг 
виробництва теплової 

енергії у наступному 

31 Виробництво 
теплової енергії, 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 

постачання теплової 
енергії, крім 

виробництва, 

транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 

нерегульованим 
тарифом 

193 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва теплової 
енергії (крім 

виробництва теплової 
енергії на 

теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, 
атомних 

електростанціях, 

когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних або 

поновлюваних джерел 
енергії), якщо 

заявлений (фактичний 
згідно із звітністю) обсяг 
виробництва теплової 

енергії у наступному 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

(минулому) 
календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 170 

тисяч Гкал та якщо 
суб’єкт господарювання 

здійснює ліцензовану 

діяльність з постачання 
теплової енергії при 

забезпеченості 

споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 

2017 року більше ніж 70 
%, станом на 01 січня 

2018 року більше ніж 90 

% 

(минулому) 
календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 170 

тисяч Гкал та якщо 
суб’єкт господарювання 

здійснює ліцензовану 

діяльність з постачання 
теплової енергії при 

забезпеченості 

споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 

2017 року більше ніж 70 
%, станом на 01 січня 

2018 року більше ніж 90 

% 

202 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва теплової 

енергії на 
теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, 

атомних 
електростанціях і 
когенераційних 

установках 

31 Виробництво 
теплової енергії, 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 

мережами та 
постачання теплової 

енергії, крім 
виробництва, 

транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 

194 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва теплової 

енергії на 
теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, 

атомних 
електростанціях і 
когенераційних 

установках 

ні ні ні так так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

нерегульованим 
тарифом 

203 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва теплової 
енергії (крім 

виробництва теплової 

енергії на 
теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, 

атомних 
електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 

установках з 
використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних джерел 
енергії), на виробничих 

об’єктах, що 

розташовані на 
території однієї області 
України (або лише на 

території міста Києва), 
та якщо заявлений 

(фактичний згідно із 
звітністю) обсяг 

виробництва теплової 
енергії в наступному 

(минулому) 

календарному році не 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 

постачання теплової 

енергії, крім 
виробництва, 

транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

195 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва теплової 
енергії (крім 

виробництва теплової 

енергії на 
теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, 

атомних 
електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 

установках з 
використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних джерел 
енергії), на виробничих 

об’єктах, що 

розташовані на 
території однієї області 
України (або лише на 

території міста Києва), 
та якщо заявлений 

(фактичний згідно із 
звітністю) обсяг 

виробництва теплової 
енергії в наступному 

(минулому) 

календарному році не 

ні ні ні ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

перевищуватиме (не 
перевищував) 170 тисяч 

Гкал та/або якщо 
суб’єкт господарювання 

здійснює ліцензовану 
діяльність з постачання 

теплової енергії при 

забезпеченості 
споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 70 

%, станом на 01 січня 

2018 року менше ніж 90 
% 

перевищуватиме (не 
перевищував) 170 тисяч 

Гкал та/або якщо 
суб’єкт господарювання 

здійснює ліцензовану 
діяльність з постачання 

теплової енергії при 

забезпеченості 
споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 70 

%, станом на 01 січня 

2018 року менше ніж 90 
% 

204 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва теплової 
енергії на установках з 

використанням 

нетрадиційних або 
поновлюваних джерел 

енергії 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 

постачання теплової 

енергії, крім 
виробництва, 

транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

196 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва теплової 
енергії на установках з 

використанням 

нетрадиційних або 
поновлюваних джерел 

енергії 

ні ні ні ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

205 Ліцензія на 
провадження охоронної 

діяльності 

32 Охоронна діяльність Немає Немає ні ні так так так 

206 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перероблення 

побутових відходів у 

разі, якщо суб'єкт 
господарювання 

провадить (має намір 

провадити) діяльність з 
перероблення 

побутових відходів для 
населених пунктів з 

чисельністю населення 
понад 100 тисяч осіб 

(сукупно), та/або суб'єкт 

господарювання 
провадить (має намір 

провадити) діяльність з 

перероблення 
побутових відходів на 
об'єктах з потужністю 

понад 50 тисяч тонн 
побутових відходів на 

рік 

33 Перероблення 
побутових відходів 

Немає Немає ні ні ні ні так 

207 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
захоронення побутових 

34 Захоронення 
побутових відходів 

Немає Немає ні ні ні ні так 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

відходів у разі, якщо 
суб'єкт господарювання 

провадить (має намір 
провадити) діяльність з 

захоронення побутових 
відходів для населених 
пунктів з чисельністю 

населення понад 100 
тисяч осіб (сукупно) 

та/або суб'єкт 

господарювання 
провадить (має намір 

провадити) діяльність з 

захоронення побутових 
відходів на об'єктах 
(полігон/звалище) з 

потужністю понад 50 
тисяч тонн або 200 

тисяч метрів кубічних 
побутових відходів на 

рік 

208 Ліцензія на право 

інкасації та перевезення 
банкнот і монет та 

інших цінностей 

35 Інкасація та 

перевезення банкнот 
і монет та інших 

цінностей 

Немає Немає ні ні так ні ні 

209 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності 
небанківських 

фінансових установ, які 

мають намір стати 
учасниками платіжних 

36 Діяльність 
небанківських 

фінансових установ, 

які мають намір стати 
учасниками 

платіжних систем, на 

переказ коштів без 
відкриття рахунків 

Немає Немає ні ні так ні ні 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

систем, на переказ 
коштів без відкриття 

рахунків 

210 Генеральна ліцензія на 
здійснення валютних 

операцій (банкам і 

філіям іноземних 
банків) 

37 Здійснення валютних 
операцій 

197 Генеральна ліцензія на 
здійснення валютних 

операцій (банкам і 

філіям іноземних 
банків) 

ні ні так ні ні 

211 Генеральна ліцензія на 
здійснення валютних 

операцій 
(небанківським 

фінансовим установам, 
національному 

оператору поштового 

зв'язку) 

37 Здійснення валютних 
операцій 

198 Генеральна ліцензія на 
здійснення валютних 

операцій 
(небанківським 

фінансовим установам, 
національному 

оператору поштового 

зв'язку) 

ні ні так ні ні 

212 Індивідуальна ліцензія 

на переказування 
іноземної валюти за 

межі України з метою 

придбання облігацій 
зовнішніх державних 

позик України 

37 Здійснення валютних 

операцій 

199 Індивідуальна ліцензія 

на переказування 
іноземної валюти за 

межі України з метою 

придбання облігацій 
зовнішніх державних 

позик України 

ні ні так ні ні 

213 Індивідуальна ліцензія 
на право переказування 

за межі України 

іноземної валюти для 
оплати банківських 

металів та проведення  

окремих валютних 
операцій 

уповноваженим банком 

37 Здійснення валютних 
операцій 

200 Індивідуальна ліцензія 
на право переказування 

за межі України 

іноземної валюти для 
оплати банківських 

металів та проведення  

окремих валютних 
операцій 

уповноваженим банком 

ні ні так ні ні 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

214 Індивідуальна ліцензія 
на право переказування 

за межі України 
іноземної валюти для 

оплати банківських 
металів та проведення  

окремих валютних 

операцій (суб'єкту 
господарювання - 

резиденту) 

37 Здійснення валютних 
операцій 

201 Індивідуальна ліцензія 
на право переказування 

за межі України 
іноземної валюти для 

оплати банківських 
металів та проведення  

окремих валютних 

операцій (суб'єкту 
господарювання - 

резиденту) 

ні ні так ні ні 

215 Індивідуальна ліцензія 
на право переказування 

за межі України 
іноземної валюти для 

оплати банківських 
металів та проведення  

окремих валютних 
операцій 

уповноваженим банком 

(фізичній особі - 
резиденту) 

37 Здійснення валютних 
операцій 

202 Індивідуальна ліцензія 
на право переказування 

за межі України 
іноземної валюти для 

оплати банківських 
металів та проведення  

окремих валютних 
операцій 

уповноваженим банком 

(фізичній особі - 
резиденту) 

ні ні так ні ні 

216 Індивідуальна ліцензія 
на використання 

іноземної валюти на 
території України як 

засобу платежу 

37 Здійснення валютних 
операцій 

203 Індивідуальна ліцензія 
на використання 

іноземної валюти на 
території України як 

засобу платежу 

ні ні так ні ні 

217 Індивідуальна ліцензія 

на використання 
іноземної валюти на 
території України як 

застави 

37 Здійснення валютних 

операцій 

204 Індивідуальна ліцензія 

на використання 
іноземної валюти на 
території України як 

застави 

ні ні так ні ні 

218 Індивідуальна ліцензія 
на розміщення 

37 Здійснення валютних 
операцій 

205 Індивідуальна ліцензія 
на розміщення 

ні ні так ні ні 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

резидентами 
(юридичними та 

фізичними особами-
підприємцями) 

валютних цінностей на 
рахунках за межами 

України 

резидентами 
(юридичними та 

фізичними особами-
підприємцями) 

валютних цінностей на 
рахунках за межами 

України 

219 Індивідуальна ліцензія 
на розміщення 

резидентами 
(фізичними особами, які 

не є підприємцями) 

валютних цінностей на 
рахунках за межами 

України 

37 Здійснення валютних 
операцій 

206 Індивідуальна ліцензія 
на розміщення 

резидентами 
(фізичними особами, які 

не є підприємцями) 

валютних цінностей на 
рахунках за межами 

України 

ні ні так ні ні 

220 Індивідуальна ліцензія 
на здійснення 

інвестицій за кордон (не 

за умови здійснення 
інвестиції протягом 

календарного року на 

суму понад 50 000 
доларів США 

(еквівалента цієї суми в 
іншій іноземній валюті 

за офіційним курсом 
гривні до іноземних 

валют, установленим 

Національним банком 
на день подання заяви 
на отримання ліцензії) 

на користь однієї особи) 

38 Здійснення 
інвестицій за кордон 

207 Індивідуальна ліцензія 
на здійснення 

інвестицій за кордон (не 

за умови здійснення 
інвестиції протягом 

календарного року на 

суму понад 50 000 
доларів США 

(еквівалента цієї суми в 
іншій іноземній валюті 

за офіційним курсом 
гривні до іноземних 

валют, установленим 

Національним банком 
на день подання заяви 
на отримання ліцензії) 

на користь однієї особи) 

ні ні так ні ні 
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№ п/п 
Підвидів/видів 

л іцензії 

Назва ліцензії № 
п/п 
виду 

Вид №п/п 
підвиду 

Підвид Чи підпадає 
під 

визначення 
документу 

дозвільного 
характеру за 
Законом про 

дозвільну 
систему? 

Чи 
передбачено 
Законом про 

перелік 

документів 
дозвільного 
характеру? 

Чи підпадає під 
визначення 

адміністративної 
послуги за 

Законом про 
адмінпослуги? 

Чи передбачено 
в Єдиному 

порталі 
адміністративних 

послуг? 

Чи 
передбачено 
Законом про 
ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності? 

221 Індивідуальна ліцензія 
на здійснення 

інвестицій за кордон 
протягом календарного 

року на здійснення 
інвестиції(ій) на суму 
понад 50 000 доларів 

США (еквівалента цієї 
суми в іншій іноземній 

валюті за офіційним 

курсом гривні до 
іноземних валют, 

установленим 

Національним банком 
на день подання заяви 
на отримання ліцензії) 

на користь однієї особи 

38 Здійснення 
інвестицій за кордон 

208 Індивідуальна ліцензія 
на здійснення 

інвестицій за кордон 
протягом календарного 

року на здійснення 
інвестиції(ій) на суму 
понад 50 000 доларів 

США (еквівалента цієї 
суми в іншій іноземній 

валюті за офіційним 

курсом гривні до 
іноземних валют, 

установленим 

Національним банком 
на день подання заяви 
на отримання ліцензії) 

на користь однієї особи 

ні ні так ні ні 

222 Індивідуальна ліцензія 
на здійснення 

резидентами майнових 
інвестицій за межами 

України 

39 Здійснення 
резидентами 

майнових інвестицій 
за межами України 

Немає Немає ні ні так так ні 

223 Ліцензія на 
користування 

радіочастотним 

ресурсом України 

40 Користування 
радіочастотним 

ресурсом України 

Немає Немає ні ні так так ні 

224 Ліцензія на добування 

мисливських тварин 

41 Добування 

мисливських тварин 

Немає Немає ні так так ні ні 
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Таблиця №3. 
Перелік ліцензій, отримання яких вимагає подачу копій установчих документів 

№ 
п/п 

Назва ліцензії 
№ 
п/п 

виду 
Вид господарської діяльності 

№ п/п 
підвиду 

Підвид виду господарської 
діяльності 

1 Ліцензія з надання послуг у сфері 
страхування в частині проведення 

конкретних видів страхування, 
визначених законодавством 

2 Надання фінансових послуг 3 Ліцензія з надання послуг у сфері 
страхування в частині проведення 

конкретних видів страхування, 
визначених законодавством 

2 Ліцензія з клірингової діяльності, 

яку провадить клірингова  
установа або Розрахунковий  

центр з обслуговування договорів 

на фінансових ринках 

3 Професійна діяльність на 

ринку цінних паперів 

13 Ліцензія з клірингової діяльності, 

яку провадить клірингова  
установа або Розрахунковий  

центр з обслуговування договорів 

на фінансових ринках 

3 Ліцензія на діяльність провайдера 
програмної послуги 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і радіомовлення 

26 Ліцензія на діяльність провайдера 
програмної послуги 

4 Ліцензія на діяльність провайдера 
програмної послуги з 

використанням багатоканальних 
ефірних телемереж (в тому числі 
технологій “Телесело”, “МІТРІС”, 

“MMDS”, цифрових 
мультиплексів, мереж операторів 

мобільного зв’язку тощо) 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і радіомовлення 

27 Ліцензія на діяльність провайдера 
програмної послуги з 

використанням багатоканальних 
ефірних телемереж (в тому числі 
технологій “Телесело”, “МІТРІС”, 

“MMDS”, цифрових 
мультиплексів, мереж операторів 

мобільного зв’язку тощо) 

5 Ліцензія на супутникове мовлення 4 Діяльність у галузі 
телебачення і радіомовлення 

28 Ліцензія на супутникове мовлення 

6 Ліцензія на ефірне мовлення 4 Діяльність у галузі 
телебачення і радіомовлення 

29 Ліцензія на ефірне мовлення 

7 Ліцензія на кабельне мовлення 4 Діяльність у галузі 
телебачення і радіомовлення 

30 Ліцензія на кабельне мовлення 

8 Ліцензія на проводове мовлення 4 Діяльність у галузі 

телебачення і радіомовлення 

31 Ліцензія на проводове мовлення 

9 Ліцензія на багатоканальне 

мовлення 

4 Діяльність у галузі 

телебачення і радіомовлення 

32 Ліцензія на багатоканальне 

мовлення 

10 Ліцензія на виробництво джерел 
іонізуючого випромінювання 

6 Діяльність у сфері 
використання ядерної енергії 

41 Ліцензія на виробництво джерел 
іонізуючого випромінювання 

11 Ліцензія на перевезення 
радіоактивних матеріалів 

6 Діяльність у сфері 
використання ядерної енергії 

42 Ліцензія на перевезення 
радіоактивних матеріалів 

12 Ліцензія на переробку, зберігання 
радіоактивних відходів 

6 Діяльність у сфері 
використання ядерної енергії 

43 Ліцензія на переробку, зберігання 
радіоактивних відходів 

13 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 
спеціалістів з фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних 

матеріалів, радіоактивних 
відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання 

6 Діяльність у сфері 
використання ядерної енергії 

44 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 
спеціалістів з фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних 

матеріалів, радіоактивних 
відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання 

14 Ліцензія на переробку уранових 
руд 

6 Діяльність у сфері 
використання ядерної енергії 

45 Ліцензія на переробку уранових 
руд 

15 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

6 Діяльність у сфері 
використання ядерної енергії 

46 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 
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підготовки персоналу для 

експлуатації ядерної установки 

підготовки персоналу для 

експлуатації ядерної установки 

16 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

експлуатація ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання ядерної енергії 

48 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

експлуатація ДІВ 

17 Ліцензія на використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
зберігання ДІВ 

6 Діяльність у сфері 

використання ядерної енергії 

49 Ліцензія на використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
зберігання ДІВ 

18 Ліцензія на використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
отримання (придбання) та 

передача (збут) ДІВ 

6 Діяльність у сфері 

використання ядерної енергії 

50 Ліцензія на використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
отримання (придбання) та 

передача (збут) ДІВ 

19 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

технічне обслуговування ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання ядерної енергії 

51 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

технічне обслуговування ДІВ 

20 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої організації на 

окремому етапі життєвого циклу 
ядерної установки: будівництво та 
введення в експлуатацію ядерної 

установки 

6 Діяльність у сфері 
використання ядерної енергії 

52 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої організації на 

окремому етапі життєвого циклу 
ядерної установки: будівництво та 
введення в експлуатацію ядерної 

установки 

21 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу 
ядерної установки:Експлуатація 

ядерної установки 

6 Діяльність у сфері 

використання ядерної енергії 

53 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу 
ядерної установки:Експлуатація 

ядерної установки 

22 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої організації на 

окремому етапі життєвого циклу 
ядерної установки: зняття з 

експлуатації ядерної установки 

6 Діяльність у сфері 
використання ядерної енергії 

54 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої організації на 

окремому етапі життєвого циклу 
ядерної установки: зняття з 

експлуатації ядерної установки 

23 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої організації на 

окремому етапі життєвого циклу 

ядерної установки: будівництво 
сховища для захоронення 

радіоактивних відходів; 

Експлуатація сховища для 
захоронення радіоактивних 

відходів; Закриття сховища для 

захоронення радіоактивних 
відходів 

6 Діяльність у сфері 
використання ядерної енергії 

55 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої організації на 

окремому етапі життєвого циклу 

ядерної установки: будівництво 
сховища для захоронення 

радіоактивних відходів; 

Експлуатація сховища для 
захоронення радіоактивних 

відходів; Закриття сховища для 

захоронення радіоактивних 
відходів 

24 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

вищої освіти 

7 Освітня діяльність закладів 
освіти 

56 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

вищої освіти 

25 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

професійно-технічної освіти 

7 Освітня діяльність закладів 
освіти 

57 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

професійно-технічної освіти 

26 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

дошкільної освіти 

7 Освітня діяльність закладів 
освіти 

58 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

дошкільної освіти 
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27 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності у сфері 
загальної середньої освіти 

7 Освітня діяльність закладів 

освіти 

59 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності у сфері 
загальної середньої освіти 

28 Ліцензія на надання послуг з 

технічного обслуговування та 
експлуатації телекомунікаційних 
мереж, мереж ефірного теле- і 

радіомовлення, проводового 
радіомовлення та телемереж 

9 Діяльність у сфері 

телекомунікацій з 
урахуванням особливостей, 

визначених Законом України 

"Про телекомунікації" 

86 Ліцензія на надання послуг з 

технічного обслуговування та 
експлуатації телекомунікаційних 
мереж, мереж ефірного теле- і 

радіомовлення, проводового 
радіомовлення та телемереж 

29 Ліцензія на надання послуг 
рухомого (мобільного) 

телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування 

каналів електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням особливостей, 
визначених Законом України 

"Про телекомунікації" 

87 Ліцензія на надання послуг 
рухомого (мобільного) 

телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування 

каналів електрозв'язку 

30 Ліцензія на надання послуг 
фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і 

надання в користування каналів 
електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням особливостей, 
визначених Законом України 

"Про телекомунікації" 

88 Ліцензія на надання послуг 
фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і 

надання в користування каналів 
електрозв'язку 

31 Ліцензія на надання послуг 

фіксованого телефонного зв'язку з 
використанням безпроводового 
доступу до телекомунікаційної 

мережі з правом технічного 
обслуговування і надання в 

користування каналів 

електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 

телекомунікацій з 
урахуванням особливостей, 

визначених Законом України 

"Про телекомунікації" 

89 Ліцензія на надання послуг 

фіксованого телефонного зв'язку з 
використанням безпроводового 
доступу до телекомунікаційної 

мережі з правом технічного 
обслуговування і надання в 

користування каналів 

електрозв'язку 

32 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виготовлення спеціальних 
технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 

інших засобів негласного 
отримання інформації (не для 
потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 
провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана з 
розробленням, 

виготовленням, постачанням 
спеціальних технічних засобів 

для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших 
технічних засобів негласного 

отримання інформації 

(критерії належності та 
перелік технічних засобів 

негласного отримання 

інформації визначаються 
Кабінетом Міністрів України 

за поданням Служби безпеки 
України) 

151 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виготовлення спеціальних 
технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 

інших засобів негласного 
отримання інформації (не для 
потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 
провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею) 

33 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання спеціальних технічних 
засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації 
(не для потреб державних 

25 Діяльність, пов’язана з 
розробленням, 

виготовленням, постачанням 
спеціальних технічних засобів 

для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших 
технічних засобів негласного 

152 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання спеціальних технічних 
засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації 
(не для потреб державних 
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(іноземних) замовників, що 

передбачає провадження 
діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею) 

отримання інформації 

(критерії належності та 
перелік технічних засобів 

негласного отримання 
інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України 
за поданням Служби безпеки 

України) 

(іноземних) замовників, що 

передбачає провадження 
діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею) 

34 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

розроблення спеціальних 
технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 

інших засобів негласного 
отримання інформації (не для 
потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана з 
розробленням, 

виготовленням, постачанням 
спеціальних технічних засобів 

для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших 
технічних засобів негласного 

отримання інформації 
(критерії належності та 

перелік технічних засобів 
негласного отримання 

інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України 
за поданням Служби безпеки 

України) 

153 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

розроблення спеціальних 
технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 

інших засобів негласного 
отримання інформації (не для 
потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею) 

35 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виготовлення спеціальних 
технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших засобів негласного 

отримання інформації для потреб 
державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею 

25 Діяльність, пов’язана з 
розробленням, 

виготовленням, постачанням 
спеціальних технічних засобів 

для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших 

технічних засобів негласного 
отримання інформації 
(критерії належності та 

перелік технічних засобів 
негласного отримання 

інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України 
за поданням Служби безпеки 

України) 

154 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виготовлення спеціальних 
технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших засобів негласного 

отримання інформації для потреб 
державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею 

36 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання спеціальних технічних 

засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації 

для потреб державних 
(іноземних) замовників, що 
передбачає провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею 

25 Діяльність, пов’язана з 
розробленням, 

виготовленням, постачанням 

спеціальних технічних засобів 
для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших 

технічних засобів негласного 
отримання інформації 
(критерії належності та 

перелік технічних засобів 
негласного отримання 

інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України 
за поданням Служби безпеки 

України) 

155 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання спеціальних технічних 

засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації 

для потреб державних 
(іноземних) замовників, що 
передбачає провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею 



250 

№ 

п/п 
Назва ліцензії 

№ 
п/п 

виду 

Вид господарської діяльності 
№ п/п 

підвиду 

Підвид виду господарської 

діяльності 

37 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
розроблення спеціальних 

технічних засобів для зняття 
інформації з каналів зв’язку та 

інших засобів негласного 
отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 
провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею 

25 Діяльність, пов’язана з 

розробленням, 
виготовленням, постачанням 
спеціальних технічних засобів 

для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших 
технічних засобів негласного 

отримання інформації 

(критерії належності та 
перелік технічних засобів 

негласного отримання 

інформації визначаються 
Кабінетом Міністрів України 

за поданням Служби безпеки 

України) 

156 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
розроблення спеціальних 

технічних засобів для зняття 
інформації з каналів зв’язку та 

інших засобів негласного 
отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 
провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею 

38 Ліцензія на право інкасації та 
перевезення банкнот і монет та 

інших цінностей 

35 Інкасація та перевезення 
банкнот і монет та інших 

цінностей 

Немає Немає 

39 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності 
небанківських фінансових установ, 
які мають намір стати учасниками 

платіжних систем, на переказ 
коштів без відкриття рахунків 

36 Діяльність небанківських 

фінансових установ, які 
мають намір стати 

учасниками платіжних 

систем, на переказ коштів без 
відкриття рахунків 

Немає Немає 

40 Генеральна ліцензія на здійснення 

валютних операцій 
(небанківським фінансовим 
установам, національному 

оператору поштового зв'язку) 

37 Здійснення валютних 

операцій 

195 Генеральна ліцензія на здійснення 

валютних операцій 
(небанківським фінансовим 
установам, національному 

оператору поштового зв'язку) 

41 Ліцензія на користування 

радіочастотним ресурсом України 

40 Користування 

радіочастотним ресурсом 
України 

Немає Немає 
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Таблиця №4. 
Перелік незаконних видів ліцензування та нормативно-правових актів, які містять вимоги 
щодо їх ліцензування 

№ 
п/п 

Назва ліцензії 
Закон, яким 

передбачено отримання 
ліцензії 

НПА, який встановлює порядок видачі 
ліцензії 

1 

Ліцензія на право інкасації та перевезення 
банкнот і монет та інших цінностей 

Закон України «Про 
Національний банк 

України» 

Постанова НБУ "Про затвердження 
Положення про порядок видачі 

юридичним особам ліцензії на надання 

банкам послуг з інкасації" №926 від 
24.12.2015 

2 

Ліцензія на провадження господарської 
діяльності небанківських фінансових установ, 
які мають намір стати учасниками платіжних 

систем, на переказ коштів без відкриття 
рахунків 

Закон України «Про 
Національний банк 

України» 

Постанова Правління НБУ "Про 
затвердження Положення про порядок 

видачі небанківським фінансовим 

установам ліцензії на переказ коштів у 
національній валюті без відкриття 

рахунків" №57 від 26.02.2013 

3 

Генеральна ліцензія на здійснення валютних 
операцій (банкам і філіям іноземних банків) 

Декрет Кабінету 
Міністрів України "Про 

систему валютного 

регулювання і валютного 
контролю" від 

19.02.1993 № 15-93 

Постанова Правління Національного 
Банку України «Про затвердження 

Положення про порядок надання банкам 

і філіям іноземних банків генеральних 
ліцензій на здійснення валютних 
операцій» від 15.08.2011 № 281 

4 

Генеральна ліцензія на здійснення валютних 
операцій (небанківським фінансовим 
установам, національному оператору 

поштового зв'язку) 

Декрет Кабінету 
Міністрів України "Про 

систему валютного 

регулювання і валютного 
контролю" від 

19.02.1993 № 15-93 

Постанова Національного Банку України 
"Про затвердження Положення про 

порядок надання небанківським 

фінансовим установам, національному 
оператору поштового зв'язку 

генеральних ліцензій на здійснення 

валютних операцій" від 09.08.2002 № 297  

5 

Індивідуальна ліцензія на переказування 

іноземної валюти за межі України з метою 
придбання облігацій зовнішніх державних 

позик України 

Декрет Кабінету  

Міністрів України від 
19.02.93 N 15-93 "Про 

систему  

валютного регулювання і 
валютного контролю" 

Постанова Національного банку України 

"Про затвердження Положення про 
порядок видачі  

резидентам індивідуальних ліцензій на 

переказування  
іноземної валюти за межі України з 

метою придбання  
облігацій зовнішніх державних позик 

України" від 29.01.2003 № 35 

6 

Індивідуальна ліцензія на право переказування 

за межі України іноземної валюти для оплати 
банківських металів та проведення  

окремих валютних операцій уповноваженим 

банком 

Декрет Кабінету  

Міністрів України від 
19.02.93 N 15-93 "Про 

систему  

валютного регулювання і 
валютного контролю" 

Постанова Правління Національного 

Банку України "Про затвердження 
Положення про порядок  

видачі індивідуальних ліцензій на 

переказування  
іноземної валюти за межі України для 

оплати  
банківських металів та проведення  

окремих валютних операцій" від 
17.06.2004 № 266 

7 

Індивідуальна ліцензія на право переказування 
за межі України іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  

окремих валютних операцій (суб'єкту 
господарювання - резиденту) 

Декрет Кабінету  
Міністрів України від 

19.02.93 N 15-93 "Про 

систему  
валютного регулювання і 

валютного контролю" 

Постанова Правління Національного 
Банку України "Про затвердження 

Положення про порядок  

видачі індивідуальних ліцензій на 
переказування  

іноземної валюти за межі України для 

оплати  
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№ 

п/п 
Назва ліцензії 

Закон, яким 

передбачено отримання 
ліцензії 

НПА, який встановлює порядок видачі 

ліцензії 

банківських металів та проведення  

окремих валютних операцій" від 
17.06.2004 № 266 

8 

Індивідуальна ліцензія на право переказування 
за межі України іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  

окремих валютних операцій уповноваженим 
банком (фізичній особі - резиденту) 

Декрет Кабінету  
Міністрів України від 

19.02.93 N 15-93 "Про 

систему  
валютного регулювання і 

валютного контролю" 

Постанова Правління Національного 
Банку України "Про затвердження 

Положення про порядок  

видачі індивідуальних ліцензій на 
переказування  

іноземної валюти за межі України для 
оплати  

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій" від 

17.06.2004 № 266 

9 

Індивідуальна ліцензія на використання 
іноземної валюти на території України як 

засобу платежу 

Декрет Кабінету  
Міністрів України від 

19.02.93 N 15-93 "Про 
систему  

валютного регулювання і 

валютного контролю" 

Постанова Правління Національного 
Банку України "Про затвердження 

Положення  
про порядок видачі Національним 

банком України  

індивідуальних ліцензій на використання 
іноземної  

валюти на території України як засобу 
платежу" від 14.10.2004 № 483 

10 

Індивідуальна ліцензія на використання 
іноземної валюти на території України як 

застави 

Декрет Кабінету  
Міністрів України від 

19.02.93 N 15-93 "Про 
систему  

валютного регулювання і 

валютного контролю" 

немає 

11 

Індивідуальна ліцензія на розміщення 
резидентами (юридичними та фізичними 

особами-підприємцями) валютних цінностей 
на рахунках за межами України 

Декрет Кабінету 
Міністрів України "Про 

систему валютного 
регулювання і валютного 

контролю" від 

19.02.1993 № 15-93 

Постанова Правління Національного 
Банку України «Про затвердження 

Положення про порядок видачі 
Національним банком України 

індивідуальних ліцензій на розміщення 

резидентами (юридичними та фізичними 
особами) валютних цінностей на 
рахунках за межами України» від 

14.10.2004 № 485 

12 

Індивідуальна ліцензія на розміщення 
резидентами (фізичними особами, які не є 

підприємцями) валютних цінностей на 
рахунках за межами України 

Декрет Кабінету 
Міністрів України "Про 

систему валютного 
регулювання і валютного 

контролю" від 

19.02.1993 № 15-93 

Постанова Правління Національного 
Банку України «Про затвердження 

Положення про порядок видачі 
Національним банком України 

індивідуальних ліцензій на розміщення 

резидентами (юридичними та фізичними 
особами) валютних цінностей на 
рахунках за межами України» від 

14.10.2004 № 485 

13 

Індивідуальна ліцензія на здійснення 

інвестицій за кордон (не за умови здійснення 
інвестиції протягом календарного року на суму 

понад 50 000 доларів США (еквівалента цієї 
суми в іншій іноземній валюті за офіційним 

курсом гривні до іноземних валют, 
установленим Національним банком на день 

подання заяви на отримання ліцензії) на 

користь однієї особи) 

немає Постанова Правління Національного 

Банку України «Про затвердження 
Інструкції про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на здійснення 
інвестицій за кордон» від 16.03.1999 № 

122 
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№ 

п/п 
Назва ліцензії 

Закон, яким 

передбачено отримання 
ліцензії 

НПА, який встановлює порядок видачі 

ліцензії 

14 

Індивідуальна ліцензія на здійснення 

інвестицій за кордон протягом календарного 
року на здійснення інвестиції(ій) на суму понад 

50 000 доларів США (еквівалента цієї суми в 

іншій іноземній валюті за офіційним курсом 
гривні до іноземних валют, установленим 

Національним банком на день подання заяви 

на отримання ліцензії) на користь однієї особи 

немає Постанова Правління Національного 

Банку України «Про затвердження 
Інструкції про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на здійснення 

інвестицій за кордон» від 16.03.1999 № 
122 

15 

Індивідуальна ліцензія на здійснення 
резидентами майнових інвестицій за межами 

України 

Указ Президента України 
«Про інвестування 

майнових цінностей 
резидентами за межами 
України» від 13.09.1995 

№ 839/95 

Постанова КМУ "Про затвердження 
Положення про порядок видачі 

індивідуальних ліцензій на здійснення 
резидентами майнових інвестицій за 

межами України і Положення про 

порядок контролю та звітності щодо 
використання майнових цінностей, які 
інвестуються за межами України" від 

19.02.1996 № 229 

16 

Ліцензія на користування радіочастотним 

ресурсом України 

Закон України "Про 

радіочастотний ресурс 
України" від 01.06.2000 

№ 1770-III 

Рішення Національної комісії з питань 

регулювання зв'язку "Про затвердження 
Ліцензійних умов користування 

радіочастотним ресурсом України" від 
19.08.2005 № 53 

17 

Ліцензія на добування мисливських тварин Закон України "Про 
мисливське 

господарство та 
полювання" від 

22.02.2000 № 1478-III 

Наказ Міністерства аграрної політики та 
продовольства України "Про 

затвердження Положення про правила 
проведення полювань, поводження із 
зброєю та порядок видачі ліцензій на 

добування мисливських тварин" від 
17.10.2011 № 549 
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Таблиця №5. 
Перелік КВЕДів на які поширюються вимоги щодо ліцензування 

Значення КВЕД Назва КВЕД 

_01.28 Вирощування пряних, ароматичних i лiкарських культур  

_03.11 Морське рибальство 

_03.12 Прiсноводне рибальство 

_03.21 Морське рибництво (аквакультура) 

_03.22 Прiсноводне рибництво (аквакультура) 

_09.10 
Надання допомiжних послуг у сферi добування нафти та природного 

газу 

_20.11 Виробництво промислових газiв 

_20.12 Виробництво барвникiв i пiгментiв 

_20.13 Виробництво iнших основних неорганiчних хiмiчних речовин 

_20.14 Виробництво iнших основних органiчних хiмiчних речовин 

_20.15 Виробництво добрив i азотних сполук 

_20.16 Виробництво пластмас у первинних формах 

_20.17 Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах 

_20.20 Виробництво пестицидiв та iншої агрохiмiчної продукцiї 

_20.30 
Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та 
мастик 

_20.41 
Виробництво мила та мийних засобiв, засобiв для чищення та 
полiрування 

_20.42 Виробництво парфумних i косметичних засобiв 

_20.5 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї 

_20.51 Виробництво вибухових речовин 

_20.52 Виробництво клеїв 

_20.53 Виробництво ефiрних олiй 

_20.59 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у.  

_20.60 Виробництво штучних i синтетичних волокон 

_21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктiв 

_21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв 

_35.11 Виробництво електроенергiї 

_35.12 Передача електроенергiї 

_35.13 Розподiлення електроенергiї 

_35.14 Торгiвля електроенергiєю 

_36.0 Забiр, очищення та постачання води 

_36.00 Забiр очищення та постачання води 

_41 Будiвництво будiвель 

_41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель 

_41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

_46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами 
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Значення КВЕД Назва КВЕД 

_47.73 
Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих 

магазинах 

_49.10 Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення 

_49.20 Вантажний залiзничний транспорт 

_49.31 
Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського 
сполучення 

_49.32 Надання послуг таксi 

_49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у. 

_49.4 
Вантажний автомобiльний транспорт, надання послуг перевезення 

речей 

_49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 

_49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 

_49.50 Трубопровiдний транспорт 

_50.10 Пасажирський морський транспорт 

_50.20 Вантажний морський транспорт 

_50.30 Пасажирський рiчковий транспорт 

_50.40 Вантажний рiчковий транспорт 

_51.10 Пасажирський авiацiйний транспорт 

_51.21 Вантажний авiацiйний транспорт 

_64.99 
Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного 
забезпечення), н.в.i.у. 

_66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах 

_75.00 Ветеринарна дiяльнiсть 

_79.11 Дiяльнiсть туристичних агентств 

_79.12 Дiяльнiсть туристичних операторiв 

_79.90 Надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть  

_85.10 Дошкiльна освiта 

_85.20 Початкова освiта 

_85.31 Загальна середня освiта 

_85.32 Професiйно-технiчна освiта 

_85.4 Вища освiта 

_85.41 
Професiйно-технiчна освiта на рiвнi вищого професiйно-технiчного 
навчального закладу 

_85.42 Вища освiта 

_85.51 Освiта у сферi спорту та вiдпочинку 

_85.52 Освiта у сферi культури 

_85.53 Дiяльнiсть шкiл пiдготовки водiїв транспортних засобiв 

_85.59 Iншi види освiти, н.в.i.у. 

_86.21 Загальна медична практика 
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Значення КВЕД Назва КВЕД 

_86.22 Спецiалiзована медична практика 

_86.23 Стоматологiчна практика 

38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 

38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів 

64.20 Діяльність холдингових компаній 

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 

64.91 Фінансовий лізинг 

64.92 Інші види кредитування 

64.99 
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного 
забезпечення), н.в.і.у. 

65.11 Страхування життя 

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 

65.20 Перестрахування 

65.30 Недержавне пенсійне забезпечення 

60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення 

60.10 Діяльність у сфері радіомовлення 

66.11 Управління фінансовими ринками 

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 

66.30 Управління фондами 

78.10 Діяльність агентств працевлаштування 

78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 

80.10  Діяльність приватних охоронних служб 

80.20 Обслуговування систем безпеки 

11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв 

11.02 Виробництво виноградних вин 

11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин 

11.04 
Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних 
продуктів 

11.05 виробництво пива 

12.00 Виробництво тютюнових виробів 

35.22 
Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) 
трубопроводи 

35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи 

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 
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Таблиця №6. 
Перелік неактуальних видів ліцензування та нормативно-правових актів, які містять вимоги щодо такого ліцензування 

№ 
п/п 

Назва виду господарської 
діяльності 

Нормативно-правовий акт, який містить 
вимогу щодо ліцензування виду 

господарської діяльності  
(1) 

Нормативно-правовий акт, 
який містить вимогу щодо 

ліцензування виду 
господарської діяльності  

(2) 

Нормативно-правовий акт, 
який містить вимогу щодо 

ліцензування виду 
господарської діяльності  

(3) 

Нормативно-правовий 
акт, який містить вимогу 

щодо ліцензування виду 
господарської діяльності  

(4) 

1 Ліцензування господарської 
діяльності на право проведення 

торгів 

Закон України «Про відновлення 
платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом».    
2 Ліцензування космічної 

діяльності 
Закон України «Про космічну 

діяльність».    
3 Ліцензування діяльності з обігу 

продукції сексуального чи 
еротичного характеру 

Закон України «Про захист суспільної 
моралі». 

   
4 Ліцензування господарської 

діяльності з комбінованого 

виробництва теплової і 
електричної енергії 

Закон України «Про комбіноване 
виробництво теплової енергії 

(когенерацію) та використання 
скидного енергопотенціалу»    

5 Ліцензування діяльності 

протезно-ортопедичних 
підприємств 

Закон України «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні» 

   
6 Ліцензування діяльності з 

виробництва ветеринарних 
препаратів 

Закон Україн «Про ветеринарну 
медицину» 

   
7 Ліцензування діяльності з 

виробництва біоетанолу 
Закон України «Про державне 

регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів».    

8 Ліцензування діяльності із 
збирання та використання 

інформації, яка складає 

кредитну історію 

Закон України «Про організацію 
формування та обігу кредитних 

історій» 

   
9 Ліцензування діяльності зі 

взяття, переробки, зберігання 

донорської крові та її 
компонентів, реалізації їх та 

виготовлених з них препаратів 

Закон України "Про донорство крові та 
її компонентів" від 23.06.1995 № 

239/95-ВР 
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№ 

п/п 

Назва виду господарської 

діяльності 

Нормативно-правовий акт, який містить 

вимогу щодо ліцензування виду 
господарської діяльності  

(1) 

Нормативно-правовий акт, 

який містить вимогу щодо 
ліцензування виду 

господарської діяльності  
(2) 

Нормативно-правовий акт, 

який містить вимогу щодо 
ліцензування виду 

господарської діяльності  
(3) 

Нормативно-правовий 

акт, який містить вимогу 
щодо ліцензування виду 
господарської діяльності  

(4) 

10 Ліцензія на здійснення 
діяльності із збирання та 

використання інформації, яка 
складає кредитну історію 

Закон України "Про організацію 
формування та обігу кредитних історій" 

від 23.06.2005 № 2704-IV 

   
11 Ліцензія на вид господарської 

діяльності - експорт, імпорт 
дисків для лазерних систем 

зчитування, матриць 

Закон України "Про особливості 
державного регулювання діяльності 

суб'єктів господарювання, пов'язаної з 
виробництвом, експортом, імпортом 

дисків для лазерних систем 
зчитування" від 17.01.2002 № 2953-III    

12 Ліцензія на здійснення 
діяльності по оформленню та 

реєстрації документів про право 

власності на квартири (будинки) 

Наказ Державного комітету України по 
житлово-комунальному господарству 

"Положення про порядок видачі 

ліцензій на здійснення діяльності по 
оформленню та реєстрації документів 

про право власності на квартири 

(будинки)" № 60 від 05.11.1992     
13 Ліцензія (дозвіл) на право 

здійснення представницької, 

посередницької або 
комерційної діяльності з 

приватизаційними паперами 

Наказ Національного банку України, 
Фонду державного майна України "Про 

затвердження Положення про порядок 
розрахунків за придбані об'єкти 

приватизації" від 02.11.1992 № 467 

Наказ Фонду державного 
майна України,  

Національного банку України 
"Про затвердження 

Зразкового договору на 

обслуговування комерційним 
банком посередника, що 

надає послуги щодо 

розміщення приватизаційних 
майнових сертифікатів" від 25 

липня 1995 року N 959/80 

Наказ Фонду державного 
майна України "Про 

затвердження Зразкового 
договору на обслуговування 

комерційним банком 

посередника, що надає 
послуги щодо розміщення 
приватизаційних майнових 

сертифікатів" № 959/80 від 
25.07.1995 

Наказ Фонду державного 
майна України "Щодо 

подальшого вкладання 
приватизаційних 

майнових сертифікатів 

довірчими 
товариствами" № 202 від 

21.02.1997 

14 Ліцензія на здійснення 
діяльності фінансового 

посередника з 

приватизаційними паперами 

Наказ Національного банку України, 
Фонду державного майна України "Про 
затвердження Положення про порядок 

розрахунків за придбані об'єкти 
приватизації" від 02.11.1992 № 467 

Наказ Фонду державного 
майна України,  

Національного банку України 

"Про затвердження 
Зразкового договору на 

обслуговування комерційним 

банком посередника, що 
надає послуги щодо 

розміщення приватизаційних 

Наказ Фонду державного 
майна України "Про 

затвердження Зразкового 

договору на обслуговування 
комерційним банком 

посередника, що надає 

послуги щодо розміщення 
приватизаційних майнових 
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№ 

п/п 

Назва виду господарської 

діяльності 

Нормативно-правовий акт, який містить 

вимогу щодо ліцензування виду 
господарської діяльності  

(1) 

Нормативно-правовий акт, 

який містить вимогу щодо 
ліцензування виду 

господарської діяльності  
(2) 

Нормативно-правовий акт, 

який містить вимогу щодо 
ліцензування виду 

господарської діяльності  
(3) 

Нормативно-правовий 

акт, який містить вимогу 
щодо ліцензування виду 
господарської діяльності  

(4) 

майнових сертифікатів" від 25 
липня 1995 року N 959/80 

сертифікатів" № 959/80 від 
25.07.1995 

15 Ліцензія на створення та 
утримання стрілецьких тирів, 

стрільбищ, мисливських стендів 

Наказ МВС України "Про затвердження 
Положення про порядок збирання та 

утилізації спеціальних засобів 
самооборони, заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії (в тому 
числі газових балончиків), непридатних 

для подальшого користування " № 66 
від 08.02.1994    

16 Ліцензія створення та утримання 
штемпельно-граверних 

майстерень виготовлення 

печаток і штампів 

Наказ МВС України "Про затвердження 
Положення про порядок збирання та 

утилізації спеціальних засобів 

самооборони, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії (в тому 

числі газових балончиків), непридатних 

для подальшого користування " № 66 
від 08.02.1994    

17 Ліцензія на планові обстеження 

та обстеження, пов'язані з 
паспортизацією системи 

гідротехнічних споруд 

гідравлічного вилучення та 
складування промислових 

відходів та хвостів 

Наказ Державного комітету України у 

справах містобудування і архітектури 
"Про затвердження Методики 

обстеження і паспортизації 

гідротехнічних споруд систем 
гідравлічного вилучення та 

складування промислових відходів" № 

252 від 19.12.1995    
18 Дозвіл (ліцензія) на зберігання і 

переробку хвостів, золи, шламу, 

шлаку та інших відходів 
виробництва 

Наказ Державного комітету України у 
справах містобудування і архітектури 

"Про затвердження Методики 
обстеження і паспортизації 

гідротехнічних споруд систем 

гідравлічного вилучення та 
складування промислових відходів" № 

252 від 19.12.1995    
19 Ліцензія на вид діяльності, 

пов'язаний з науковими 
Наказ Державного комітету України у 
справах містобудування і архітектури 

"Про затвердження Методики    
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№ 

п/п 

Назва виду господарської 

діяльності 

Нормативно-правовий акт, який містить 

вимогу щодо ліцензування виду 
господарської діяльності  

(1) 

Нормативно-правовий акт, 

який містить вимогу щодо 
ліцензування виду 

господарської діяльності  
(2) 

Нормативно-правовий акт, 

який містить вимогу щодо 
ліцензування виду 

господарської діяльності  
(3) 

Нормативно-правовий 

акт, який містить вимогу 
щодо ліцензування виду 
господарської діяльності  

(4) 

дослідженнями і проектуванням 
хвостосховищ та шламосховищ 

обстеження і паспортизації 
гідротехнічних споруд систем 

гідравлічного вилучення та 
складування промислових відходів" № 

252 від 19.12.1995 

20 Ліцензія на право експлуатації 
гідротехнічної споруди 

Наказ Державного комітету України у 
справах містобудування і архітектури 

"Про затвердження Методики 

обстеження і паспортизації 
гідротехнічних споруд систем 

гідравлічного вилучення та 

складування промислових відходів" № 
252 від 19.12.1995    

21 Ліцензія на експлуатацію 
хвостосховища 

Наказ Державного комітету України у 
справах містобудування і архітектури 

"Про затвердження Методики 

обстеження і паспортизації 
гідротехнічних споруд систем 

гідравлічного вилучення та 
складування промислових відходів" № 

252 від 19.12.1995    
22 Ліцензія на здійснення 

посередницької діяльності з 
цінними паперами 

Наказ Фонду державного майнав 

України "Про затвердження 
Положення про порядок використання 
коштів, одержаних у вигляді прибутку 

від позареалізаційних операцій" № 347 
від 29.03.1995    

23 Ліцензія на збирання, заготівлю 

та металургійну переробку 
відпрацьованих свинцевих 

акумуляторів 

Наказ Міністерства промисловості 

України, 
Міністерства економіки України, 

Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища та ядерної 
безпеки України "Про затвердження 
Положення про порядок збирання та 

переробки відпрацьованих свинцево-
кислотних акумуляторів" від 31 грудня 

1996 р. N 223/154/165    
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№ 

п/п 

Назва виду господарської 

діяльності 

Нормативно-правовий акт, який містить 

вимогу щодо ліцензування виду 
господарської діяльності  

(1) 

Нормативно-правовий акт, 

який містить вимогу щодо 
ліцензування виду 

господарської діяльності  
(2) 

Нормативно-правовий акт, 

який містить вимогу щодо 
ліцензування виду 

господарської діяльності  
(3) 

Нормативно-правовий 

акт, який містить вимогу 
щодо ліцензування виду 
господарської діяльності  

(4) 

24 Ліцензія на збирання, заготівлю, 
переробку, купівлю та продаж 

брухту і відходів кольорових та 
чорних металів 

Наказ Міністерства промисловості 
України, 

Міністерства економіки України, 
Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища та ядерної 

безпеки України "Про затвердження 
Положення про порядок збирання та 
переробки відпрацьованих свинцево-

кислотних акумуляторів" від 31 грудня 
1996 р. N 223/154/165    

25 Ліцензія на проведення 

дезінфекції, дератизації, 
дезінсекції 

Наказ Міністерства сільського 

господарства і продовольства України, 
Головного державного інспектора 

ветеринарної медицини України "Про 

затвердження Ветеринарно-санітарних 
правил для ринків" від 04.06.1996 № 

23    
26 Ліцензія на право пошуку, 

розвідування або експлуатації 
родовищ вугілля (сланців) 

Наказ Державної комісії України по 
запасах корисних копалин "Про 

затвердження Інструкції про зміст, 

оформлення і порядок подання в ДКЗ 
України матеріалів з геолого-

економічної оцінки запасів вугілля і 

горючих сланців" від 03.10.1997 р. N 83    
27 Ліцензія на проведення 

геологорозвідувальних робіт 

Наказ Державної комісії України по 

запасах корисних копалин "Про 
затвердження Інструкції про зміст, 

оформлення і порядок подання в ДКЗ 
України матеріалів з геолого-

економічної оцінки запасів вугілля і 
горючих сланців" від 03.10.1997 р. N 83    

28 Ліцензія на аудиторську 
діяльність / ліцензія на право 

ведення аудиторської діяльності 

Рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку "Про 

затвердження Положень про порядки 

реєстрації випуску інвестиційних 
сертифікатів інвестиційного фонду та    
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№ 

п/п 

Назва виду господарської 

діяльності 

Нормативно-правовий акт, який містить 

вимогу щодо ліцензування виду 
господарської діяльності  

(1) 

Нормативно-правовий акт, 

який містить вимогу щодо 
ліцензування виду 

господарської діяльності  
(2) 

Нормативно-правовий акт, 

який містить вимогу щодо 
ліцензування виду 

господарської діяльності  
(3) 

Нормативно-правовий 

акт, який містить вимогу 
щодо ліцензування виду 
господарської діяльності  

(4) 

інвестиційної компанії та інформації 
про їх випуск" № 8 від 15.01.1998 

29 Ліцензія на виконання 
топографо-геодезичних робіт 

Наказ Головного управління геодезії, 
картографії та кадастру при Кабінеті 

Міністрів України "Про затвердження 
Інструкції з топографічного знімання у 
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 
1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)" № 56 від 

09.04.1998    
30 Ліцензія на користування 

надрами 

Наказ Державної комісії України по 

запасах корисних копалин при Комітеті 
України з питань геології та 

використання надр "Про затвердження 

Інструкції про зміст, оформлення та 
порядок подання в ДКЗ України 

матеріалів геолого-економічної оцінки 

родовищ нафти і газу" № 120 від 
18.10.1999    

31 Ліцензія на здійснення операцій 

з дорогоцінними металами, 
дорогоцінним камінням та 

виробами з них 

Наказ Міністерства фінансів України 

"Про затвердження Інструкції про 
здійснення державного експертно-

пробірного контролю за якістю 

ювелірних та побутових виробів з 
дорогоцінних металів" № 244 від 

20.10.1999    
32 Ліцензія суднової радіостанції Наказ Міністерства транспорту України 

"Про затвердження форми 
Радіожурналу ГМЗЛБ та переліку 

документів з радіозв'язку й 
електрорадіонавігації" № 480 від 

03.12.1998 
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Таблиця №7. 
Перелік спеціального законодавства та ліцензійних умов 
№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

1 Банківська ліцензія 1 Банківська 
діяльність 

Немає Немає так прямо Закону України 
«Про банки і 

банківську 
діяльність» від 7 
грудня 2000 р. 

№2121-III 

так Положення про 
порядок реєстрації 

та ліцензування 
банків, відкриття 
відокремлених 

підрозділів, 

затверджено 
Постановою 

Правління 

Національного 
Банку України від 8 

вересня 2011 р. 

№306 "Про 
затвердження 

деяких нормативно-

правових актів 
Національного 
банку України" 

2 Ліцензія на 
адміністрування 

фінансових активів 

для придбання 
товарів у групах 

2 Надання 
фінансових послуг 

1 Ліцензія на 
адміністрування 

фінансових активів 

для придбання 
товарів у групах 

так прямо Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 

державне 
регулювання 

ринків фінансових 

послуг» від 
12.07.2001 № 

2664-III 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України « 
Про затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 



264 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

цінних паперів)» від 
07.12.2016 № 913 

3 Ліцензія на 
управління майном 
для фінансування 

об’єктів будівництва 
та/або здійснення 

операцій з 

нерухомістю 

2 Надання 
фінансових послуг 

2 Ліцензія на 
управління майном 
для фінансування 

об’єктів будівництва 
та/або здійснення 

операцій з 

нерухомістю 

так прямо Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 

державне 
регулювання 

ринків фінансових 

послуг» від 
12.07.2001 № 

2664-III 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 7 грудня 2016 р. 

№ 913"Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 

фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 

цінних паперів)" 

4 Ліцензія з надання 
послуг у сфері 

страхування в частині 
проведення 

конкретних видів 

страхування, 
визначених 

законодавством 

2 Надання 
фінансових послуг 

3 Ліцензія з надання 
послуг у сфері 

страхування в частині 
проведення 

конкретних видів 

страхування, 
визначених 

законодавством 

так прямо Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 
державне 

регулювання 

ринків фінансових 
послуг» від 

12.07.2001 № 

2664-III 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 7 грудня 2016 р. 
№ 913"Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 

цінних паперів)" 

5 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

2 Надання 

фінансових послуг 

4 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

так прямо Закон України 

«Про фінансові 
послуги та 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України « 
Про затвердження 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

діяльності, яка 
передбачає 

залучення 
фінансових активів із 
зобов’язанням щодо 

наступного їх 

повернення 

діяльності, яка 
передбачає 

залучення 
фінансових активів із 
зобов’язанням щодо 

наступного їх 

повернення 

державне 
регулювання 

ринків фінансових 
послуг» від 

12.07.2001 № 
2664-III 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 

фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 
цінних паперів)» від 
07.12.2016 № 913 

6 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 
послуг з фінансового 

лізингу 

2 Надання 
фінансових послуг 

5 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 
послуг з фінансового 

лізингу 

так прямо Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 
державне 

регулювання 

ринків фінансових 
послуг» від 

12.07.2001 № 
2664-III 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України « 

Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з надання 

фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 
цінних паперів)» від 
07.12.2016 № 913 

7 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 

коштів у позику, в 
тому числі і на 

умовах фінансового 
кредиту 

2 Надання 
фінансових послуг 

6 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 

коштів у позику, в 
тому числі і на 

умовах фінансового 
кредиту 

так прямо Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 
державне 

регулювання 
ринків фінансових 

послуг» від 
12.07.2001 № 

2664-III 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України « 

Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 
фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

цінних паперів)» від 
07.12.2016 № 913 

8 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
гарантій та 

поручительства 

2 Надання 
фінансових послуг 

7 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
гарантій та 

поручительства 

так прямо Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 

державне 
регулювання 

ринків фінансових 

послуг» від 
12.07.2001 № 

2664-III 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України « 
Про затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 
цінних паперів)» від 
07.12.2016 № 913 

9 Ліцензія з надання 
послуг з факторингу 

2 Надання 
фінансових послуг 

8 Ліцензія з надання 
послуг з факторингу 

так прямо Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 

державне 
регулювання 

ринків фінансових 

послуг» від 
12.07.2001 № 

2664-III 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 7 грудня 2016 р. 

№ 913"Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 

фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 
цінних паперів)" 

10 Ліцензія на довірче 
управління 

фінансовими 
активами 

2 Надання 
фінансових послуг 

9 Ліцензія на довірче 
управління 

фінансовими 
активами 

так прямо Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 
державне 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про затвердження 
переліків посад та 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

регулювання 
ринків фінансових 

послуг» від 
12.07.2001 № 

2664-III 

спеціальностей 
персоналу для 

експлуатації 
ядерних установок, 

підготовка якого 
підлягає 

ліцензуванню, і 
посад персоналу, 

який безпосередньо 

здійснює управління 
реакторною 

установкою» від 

08.11.2000 № 1683 

11 Ліцензія на надання 

послуг в системі 
накопичувального 

пенсійного 
забезпечення в 

частині 
адміністрування 

недержавних 

пенсійних фондів 

2 Надання 

фінансових послуг 

10 Ліцензія на надання 

послуг в системі 
накопичувального 

пенсійного 
забезпечення в 

частині 
адміністрування 

недержавних 

пенсійних фондів 

так прямо Закон України 

«Про фінансові 
послуги та 
державне 

регулювання 

ринків фінансових 
послуг» від 

12.07.2001 № 

2664-III 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України « 
Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з надання 

фінансових послуг 

(крім професійної 
діяльності на ринку 
цінних паперів)» від 

07.12.2016 № 913 

12 Ліцензія на 
здійснення діяльності 

із зберігання активів 
пенсійних фондів 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

11 Ліцензія на 
здійснення діяльності 

із зберігання активів 
пенсійних фондів 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання ринку 
цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 
Національної комісії 

з цінних паперів та 
фондового ринку від 

14.05.2013 № 817 

Про затвердження 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 
окремих видів 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів), 

переоформлення 
ліцензії 

13 Ліцензія з 
андеррайтингу 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

12 Ліцензія з 
андеррайтингу 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання ринку 

цінних паперів в 
Україні" 

так Рішення 
Національної комісії 
з цінних паперів та 

фондового ринку від 
14.05.2013 № 817 
Про затвердження 
Порядку та умов 

видачі ліцензії на 
провадження 
окремих видів 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів), 

переоформлення 

ліцензії 

14 Ліцензія з клірингової 
діяльності, яку 

провадить клірингова  

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

13 Ліцензія з клірингової 
діяльності, яку 

провадить клірингова  

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання ринку 

так Рішення 
Національної комісії 

з цінних паперів та 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

установа або 
Розрахунковий  

центр з 
обслуговування 

договорів на 
фінансових ринках 

установа або 
Розрахунковий  

центр з 
обслуговування 

договорів на 
фінансових ринках 

цінних паперів в 
Україні" 

фондового ринку від 
21.05.2013 № 862 

Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
професійної 

діяльності на 
фондовому ринку 

(ринку цінних 

паперів) - 
депозитарної 
діяльності та 

клірингової 
діяльності 

15 Ліцензія з клірингової 
діяльності, яку 

провадить 
Центральний 

депозитарій 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

14 Ліцензія з клірингової 
діяльності, яку 

провадить 
Центральний 

депозитарій 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання ринку 
цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 
Національної комісії 
з цінних паперів та 

фондового ринку від 

21.05.2013 № 862 
Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів) - 

депозитарної 
діяльності та 
клірингової 
діяльності 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

16 Ліцензія з організації 
торгівлі на 

фондовому ринку 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

15 Ліцензія з організації 
торгівлі на 

фондовому ринку 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання ринку 
цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 
Національної комісії 

з цінних паперів та 
фондового ринку від 

14.05.2013 № 817 
Про затвердження 

Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 

окремих видів 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів), 

переоформлення 
ліцензії 

 

Рішення НКЦПФР 
"Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів) - діяльності 
з організації торгівлі 

на фондовому 
ринку" від 

14.05.2013 № 818 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

17 Ліцензія на 
брокерську 

діяльність 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

16 Ліцензія на 
брокерську 

діяльність 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання ринку 
цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 
Національної комісії 

з цінних паперів та 
фондового ринку від 

14.05.2013 № 817 
Про затвердження 

Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 

окремих видів 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів), 

переоформлення 
ліцензії 

18 Ліцензія на 

дилерську діяльність 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

17 Ліцензія на 

дилерську діяльність 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання ринку 

цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 

Національної комісії 
з цінних паперів та 

фондового ринку від 

14.05.2013 № 817 
Про затвердження 
Порядку та умов 

видачі ліцензії на 
провадження 
окремих видів 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

паперів), 
переоформлення 

ліцензії 

19 Ліцензія на 
здійснення 

депозитарної 
діяльності 

депозитарної 

установи 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

18 Ліцензія на 
здійснення 

депозитарної 
діяльності 

депозитарної 

установи 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання ринку 
цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 
Національної комісії 

з цінних паперів та 
фондового ринку від 

21.05.2013 № 862 

Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів) - 

депозитарної 
діяльності та 

клірингової 
діяльності 

 

Рішення 
Національної комісії 
з цінних паперів та 

фондового ринку від 
14.05.2013 № 817 
Про затвердження 

Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 
окремих видів 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів), 
переоформлення 

ліцензії 

20 Ліцензія на 

здійснення діяльності 
з управління 

іпотечним покриттям 

для банків, які не 
отримували ліцензій 

на провадження 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

19 Ліцензія на 

здійснення діяльності 
з управління 

іпотечним покриттям 

для банків, які не 
отримували ліцензій 

на провадження 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання ринку 

цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 

Національної комісії 
з цінних паперів та 

фондового ринку від 

14.05.2013 № 817 
Про затвердження 
Порядку та умов 

видачі ліцензії на 
провадження 
окремих видів 

професійної 

діяльності на 
фондовому ринку 

(ринку цінних 

паперів), 
переоформлення 

ліцензії 

21 Ліцензія на 
здійснення діяльності 

з управління 

іпотечним покриттям 
для небанківських 

фінансових установ, 

які не є 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

20 Ліцензія на 
здійснення діяльності 

з управління 

іпотечним покриттям 
для небанківських 

фінансових установ, 

які не є 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання ринку 

цінних паперів в 
Україні" 

так Рішення 
Національної комісії 
з цінних паперів та 

фондового ринку від 
14.05.2013 № 817 
Про затвердження 

Порядку та умов 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

професійними 
учасниками 

фондового ринку 

професійними 
учасниками 

фондового ринку 

видачі ліцензії на 
провадження 

окремих видів 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів), 

переоформлення 

ліцензії 

22 Ліцензія на 

здійснення діяльності 
з управління 

активами 

інституційних 
інвесторів (компанія 

з управління 
активами) 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

21 Ліцензія на 

здійснення діяльності 
з управління 

активами 

інституційних 
інвесторів (компанія 

з управління 
активами) 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання ринку 

цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 

Національної комісії 
з цінних паперів та 
фондового ринку 

23.07.2013 № 1281 
Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів) - діяльності 

з управління 

активами 
інституційних 

інвесторів 

(діяльності з 
управління 
активами) 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

23 Ліцензія на 
здійснення діяльності 

управління активами 
інституційних 

інвесторів (діяльності 
з управління 

активами) 
професійним 

адміністратором 

недержавного 
пенсійного фонду 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

22 Ліцензія на 
здійснення діяльності 

управління активами 
інституційних 

інвесторів (діяльності 
з управління 

активами) 
професійним 

адміністратором 

недержавного 
пенсійного фонду 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання ринку 
цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 
Національної комісії 

з цінних паперів та 
фондового ринку 

23.07.2013 № 1281 
Про затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
професійної 

діяльності на 
фондовому ринку 

(ринку цінних 

паперів) - діяльності 
з управління 

активами 

інституційних 
інвесторів 

(діяльності з 

управління 
активами) 

24 Ліцензія на 

здійснення діяльності 
з управління 

активами 

інституційних 
інвесторів (діяльності 

з управління 

активами) банком 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

23 Ліцензія на 

здійснення діяльності 
з управління 

активами 

інституційних 
інвесторів (діяльності 

з управління 

активами) банком 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання ринку 

цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 

Національної комісії 
з цінних паперів та 
фондового ринку 

23.07.2013 № 1281 
Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

(ринку цінних 
паперів) - діяльності 

з управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(діяльності з 
управління 
активами) 

25 Ліцензія на 
здійснення діяльності 

з управління цінними 
паперами 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

24 Ліцензія на 
здійснення діяльності 

з управління цінними 
паперами 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання ринку 
цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 
Національної комісії 

з цінних паперів та 
фондового ринку від 

14.05.2013 № 817 

Про затвердження 
Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 

окремих видів 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів), 

переоформлення 
ліцензії 

26 Ліцензія на 

здійснення діяльності 
із зберігання активів 
інститутів спільного 

інвестування 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

25 Ліцензія на 

здійснення діяльності 
із зберігання активів 
інститутів спільного 

інвестування 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання ринку 

цінних паперів в 

Україні" 

так Рішення 

Національної комісії 
з цінних паперів та 

фондового ринку від 

21.05.2013 № 862 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів) - 

депозитарної 

діяльності та 
клірингової 
діяльності 

 
Рішення 

Національної комісії 

з цінних паперів та 
фондового ринку від 

14.05.2013 № 817 

Про затвердження 
Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 

окремих видів 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів), 

переоформлення 
ліцензії 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

27 Ліцензія на діяльність 
провайдера 

програмної послуги 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

26 Ліцензія на діяльність 
провайдера 

програмної послуги 

так прямо Закон України « 
Про телебачення і 

радіомовлення» 
від 21.12.1993 № 

3759-XII 

так Рішення Нацрада 
телерадіомовлення 

"Про затвердження 
Положення про 
порядок видачі 

ліцензії провайдера 

програмної послуги" 
від 28.12.2011 № 

2979 

28 Ліцензія на діяльність 
провайдера 

програмної послуги з 
використанням 

багатоканальних 

ефірних телемереж 
(в тому числі 
технологій 

“Телесело”, “МІТРІС”, 

“MMDS”, цифрових 
мультиплексів, 

мереж операторів 

мобільного зв’язку 
тощо) 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

27 Ліцензія на діяльність 
провайдера 

програмної послуги з 
використанням 

багатоканальних 

ефірних телемереж 
(в тому числі 
технологій 

“Телесело”, “МІТРІС”, 

“MMDS”, цифрових 
мультиплексів, 

мереж операторів 

мобільного зв’язку 
тощо) 

так прямо Закон України « 
Про телебачення і 

радіомовлення» 
від 21.12.1993 № 

3759-XII 

так Рішення Нацрада 
телерадіомовлення 

"Про затвердження 
Положення про 
порядок видачі 

ліцензії провайдера 
програмної послуги" 

від 28.12.2011 № 
2979 

29 Ліцензія на 
супутникове 

мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

28 Ліцензія на 
супутникове 

мовлення 

так прямо Закон України « 
Про телебачення і 
радіомовлення» 
від 21.12.1993 № 

3759-XII 

ні Немає 

30 Ліцензія на ефірне 

мовлення 

4 Діяльність у галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

29 Ліцензія на ефірне 

мовлення 

так прямо Закон України « 

Про телебачення і 
радіомовлення» 

ні Немає 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

від 21.12.1993 № 
3759-XII 

31 Ліцензія на кабельне 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

30 Ліцензія на кабельне 
мовлення 

так прямо Закон України « 
Про телебачення і 
радіомовлення» 

від 21.12.1993 № 
3759-XII 

ні Немає 

32 Ліцензія на 
проводове мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

31 Ліцензія на 
проводове мовлення 

так прямо Закон України « 
Про телебачення і 
радіомовлення» 

від 21.12.1993 № 
3759-XII 

ні Немає 

33 Ліцензія на 

багатоканальне 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

32 Ліцензія на 

багатоканальне 
мовлення 

так прямо Закон України « 

Про телебачення і 
радіомовлення» 
від 21.12.1993 № 

3759-XII 

ні Немає 

34 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з передачі 
електричної енергії 

(передача 
магістральними та 

міждержавними 

електричними 
мережами) 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетики 

33 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з передачі 
електричної енергії 

(передача 
магістральними та 

міждержавними 

електричними 
мережами) 

так прямо Закон України « 

Про засади 
функціонування 

ринку електричної 
енергії України» 

від 24.10.2013 № 
663-VII 

так Умови та Правила 

здійснення 
підприємницької 

діяльності з 
передачі 

електричної енергії 
магістральними та 
міждержавними 

електричними 
мережами, 
затверджені 

постановою 
Національної комісії 

з питань 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

регулювання 
електроенергетики 

України від 
11.10.1996 № 152 

35 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва 
електричної енергії (в 

обсягах, що 

перевищують рівень, 
встановлений 
ліцензійними 

умовами) 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетики 

34 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва 
електричної енергії (в 

обсягах, що 

перевищують рівень, 
встановлений 
ліцензійними 

умовами) 

так прямо Закон України « 

Про засади 
функціонування 

ринку електричної 

енергії України» 
від 24.10.2013 № 

663-VII 

так Умови та Правила 

здійснення 
підприємницької 

діяльності з 

виробництва 
електричної енергії, 

затверджені 

постановою 
Національної комісії 

з питань 

регулювання 
електроенергетики 

України від 
08.02.1996 № 3 

36 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
розподілу 

електричної енергії 
(передача 

електричної енергії 
місцевими 

(локальними) 
електромережами) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

35 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
розподілу 

електричної енергії 
(передача 

електричної енергії 
місцевими 

(локальними) 
електромережами) 

так прямо Закон України « 
Про засади 

функціонування 
ринку електричної 

енергії України» 

від 24.10.2013 № 
663-VII 

так Умови та Правила 
здійснення 

підприємницької 
діяльності з 

передачі 

електричної енергії 
місцевими 

(локальними) 
електричними 

мережами, 
затверджені 
постановою 

Національної комісії 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

з питань 
регулювання 

електроенергетики 
України від 

13.06.1996 № 15 

37 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 

електричної енергії 

(постачання 
електроенергії 
гарантованим 

постачальником 
електричної енергії/ 

постачання 
електричної енергії 

за регульованим 
тарифом) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

36 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 

електричної енергії 

(постачання 
електроенергії 
гарантованим 

постачальником 
електричної енергії/ 

постачання 
електричної енергії 

за регульованим 
тарифом) 

так прямо Закон України « 
Про засади 

функціонування 

ринку електричної 
енергії України» 

від 24.10.2013 № 

663-VII 

так Постанова 
Національної комісії 

з питань 

регулювання 
електроенергетики 

України від 

13.06.1996 № 15/1 
«Про затвердження 

Умов та Правил 

здійснення 
підприємницької 

діяльності з 
постачання 

електричної енергії 
за регульованим 

тарифом» 

38 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з оптового 

постачання 
електричної енергії  

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

37 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
постачання 

електричної енергії 

за регульованим 
тарифом 

так прямо Закон України « 
Про засади 

функціонування 
ринку електричної 

енергії України» 
від 24.10.2013 № 

663-VII 

так Умови та Правила 
здійснення 

підприємницької 
діяльності з 

оптового 
постачання 

електричної енергії, 
затверджені 
постановою 

Національної комісії 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

з питань 
регулювання 

електроенергетики 
України від 

16.12.1996 № 256  

39 Ліцензія на 
здійснення функцій 

гарантованого 

покупця 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

38 Ліцензія на 
здійснення функцій 

гарантованого 

покупця 

так прямо Закон України « 
Про засади 

функціонування 

ринку електричної 
енергії України» 

від 24.10.2013 № 

663-VII 

ні Немає 

40 Ліцензія на 
здійснення функцій 

оператора ринку 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

39 Ліцензія на 
здійснення функцій 

оператора ринку 

так прямо Закон України « 
Про засади 

функціонування 
ринку електричної 

енергії України» 

від 24.10.2013 № 
663-VII 

ні Немає 

41 Ліцензія на 
здійснення функцій 

системного 
оператора 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

40 Ліцензія на 
здійснення функцій 

системного 
оператора 

так прямо Закон України « 
Про засади 

функціонування 
ринку електричної 

енергії України» 
від 24.10.2013 № 

663-VII 

ні Немає 

42 Ліцензія на 
виробництво джерел 

іонізуючого 
випромінювання 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

41 Ліцензія на 
виробництво джерел 

іонізуючого 
випромінювання 

так прямо Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії» 

так Наказ 
Держатомрегулюва

ння «Про 
затвердження 
Вимог та умов 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

від 11.01.2000 № 
1370-XIV 

безпеки 
(ліцензійних умов) 

провадження 
діяльності з 

виробництва 
джерел іонізуючого 

випромінювання» 
від 13.08.2015 № 

148 

43 Ліцензія на 
перевезення 

радіоактивних 
матеріалів 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

42 Ліцензія на 
перевезення 

радіоактивних 
матеріалів 

так прямо Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії» 

від 11.01.2000 № 
1370-XIV 

так Наказ Державного 
комітету ядерного 

регулювання від 
31.08.2004 N 

141«Про 

затвердження 
Вимог та умов 

безпеки 
(ліцензійних умов) 

провадження 
діяльності з 

перевезення 

радіоактивних 
матеріалів та Вимог 
до звіту про аналіз 

безпеки 
провадження 

діяльності з 

перевезення 
радіоактивних 

матеріалів» 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

44 Ліцензія на 
переробку, 

зберігання 
радіоактивних 

відходів 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

43 Ліцензія на 
переробку, 

зберігання 
радіоактивних 

відходів 

так прямо Закону України 
«Про 

використання 
ядерної енергії та 

радіаційну 
безпеку» 

так Наказ Державного 
комітету ядерного 

регулювання від 
22.10.2002 № 110 

«Про затвердження 
Умов і вимог 

безпеки 
(ліцензійних умов) 

провадження 

діяльності у сфері 
поводження з 

радіоактивними 

відходами» 

45 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
підготовки, 

перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 

спеціалістів з 
фізичного захисту 

ядерних установок, 

ядерних матеріалів, 
радіоактивних 
відходів, інших 

джерел іонізуючого 
випромінювання 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

44 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
підготовки, 

перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 

спеціалістів з 
фізичного захисту 

ядерних установок, 

ядерних матеріалів, 
радіоактивних 
відходів, інших 

джерел іонізуючого 
випромінювання 

так прямо Закону України 

«Про 
використання 

ядерної енергії та 
радіаційну 

безпеку» 

ні Немає 



285 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

46 Ліцензія на 
переробку уранових 

руд 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

45 Ліцензія на 
переробку уранових 

руд 

так прямо Закон України "Про 
дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії" від 
11.01.2000 № 

1370-XIV 

так Наказ Державної 
інспекції ядерного 

регулювання 
України27.05.2015 

№ 101 «Про 
затвердження 

Вимог та умов 
безпеки 

(ліцензійних умов) 

провадження 
діяльності з 

переробки уранових 

руд» 

47 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
підготовки персоналу 

для експлуатації 
ядерної установки 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

46 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
підготовки персоналу 

для експлуатації 
ядерної установки 

так прямо Закону України 

«Про 
використання 

ядерної енергії та 
радіаційну 

безпеку» 

так Наказ 

Держатомрегулюва
ння «Про 

затвердження 
Правил 

ліцензування 
підготовки 

персоналу для 

експлуатації ядерної 
установки» від 

13.12.2004 № 186  

48 Ліцензія на 
провадження 

діяльності, пов’язаної 

із здійсненням 
персоналом 

безпосереднього 

управління 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

47 Ліцензія на 
провадження 

діяльності, пов’язаної 

із здійсненням 
персоналом 

безпосереднього 

управління 

так прямо Закону України 
«Про 

використання 

ядерної енергії та 
радіаційну 
безпеку» 

так Правила 
ліцензування 

діяльності 

персоналу з 
безпосереднього 

управління 

реакторною 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

реакторною 
установкою, та 

діяльності посадових 
осіб експлуатуючої 

організації, до 
службових обов’язків 

яких належить 
здійснення 

організаційно-

розпорядчих функцій, 
пов’язаних із 

забезпеченням 

ядерної та 
радіаційної безпеки 

реакторною 
установкою, та 

діяльності посадових 
осіб експлуатуючої 

організації, до 
службових обов’язків 

яких належить 
здійснення 

організаційно-

розпорядчих функцій, 
пов’язаних із 

забезпеченням 

ядерної та 
радіаційної безпеки 

установкою АЕС, 
затверджені 

Наказом 
Держатомрегулюва
ння від 13.12.2004 

№ 185. 

49 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

експлуатація ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

48 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

експлуатація ДІВ 

так прямо Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії» 
від 11.01.2000 № 

1370-XIV 

так Наказ 
Держатомрегулюва

ння «Про 
затвердження 

Вимог та умов 
безпеки 

(ліцензійних умов) 

провадження 
діяльності з 

використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання та 
Вимог до звіту про 

аналіз безпеки 
провадження 

діяльності з 
використання 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

джерел іонізуючого 
випромінювання» 

від 02.12.2002 № 
125 

50 Ліцензія на 

використання 
джерел іонізуючого 

випромінювання: 

зберігання ДІВ 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

49 Ліцензія на 

використання 
джерел іонізуючого 

випромінювання: 

зберігання ДІВ 

так прямо Закон України 

«Про дозвільну 
діяльність у сфері 

використання 

ядерної енергії» 
від 11.01.2000 № 

1370-XIV 

так Наказ 

Держатомрегулюва
ння «Про 

затвердження 

Вимог та умов 
безпеки 

(ліцензійних умов) 

провадження 
діяльності з 

використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання та 
Вимог до звіту про 

аналіз безпеки 

провадження 
діяльності з 

використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання» 
від 02.12.2002 № 

125 

51 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

отримання 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

50 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

отримання 

так прямо Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії» 

так Наказ 
Держатомрегулюва

ння «Про 
затвердження 
Вимог та умов 

безпеки 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

(придбання) та 
передача (збут) ДІВ 

(придбання) та 
передача (збут) ДІВ 

від 11.01.2000 № 
1370-XIV 

(ліцензійних умов) 
провадження 

діяльності з 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання та 

Вимог до звіту про 
аналіз безпеки 
провадження 

діяльності з 
використання 

джерел іонізуючого 

випромінювання» 
від 02.12.2002 № 

125 

52 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 

випромінювання: 
технічне 

обслуговування ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

51 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 

випромінювання: 
технічне 

обслуговування ДІВ 

так прямо Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії» 

від 11.01.2000 № 

1370-XIV 

так Наказ 
Держатомрегулюва

ння «Про 

затвердження 
Вимог та умов 

безпеки 

(ліцензійних умов) 
провадження 

діяльності з 

використання 
джерел іонізуючого 
випромінювання та 

Вимог до звіту про 
аналіз безпеки 
провадження 

діяльності з 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

використання 
джерел іонізуючого 

випромінювання» 
від 02.12.2002 № 

125 

53 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 

будівництво та 
введення в 

експлуатацію ядерної 

установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

52 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 

будівництво та 
введення в 

експлуатацію ядерної 

установки 

так прямо Закону України 
«Про 

використання 

ядерної енергії та 
радіаційну 
безпеку» 

так Положення про 
перелік документів, 

що подаються 

експлуатуючою 
організацією для 

отримання ліцензії 

на провадження 
діяльності на 

окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної установки, 

затверджене 
Наказом 

Держатомрегулюва
ння від 28.01.2015 

№ 12 

54 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 

організації на 
окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної 

установки:Експлуатац
ія ядерної установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

53 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 

організації на 
окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної 

установки:Експлуатац
ія ядерної установки 

так прямо Закону України 
«Про 

використання 
ядерної енергії та 

радіаційну 
безпеку» 

так Положення про 
перелік документів, 

що подаються 
експлуатуючою 
організацією для 

отримання ліцензії 

на провадження 
діяльності на 

окремому етапі 

життєвого циклу 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

ядерної установки, 
затверджене 

Наказом 
Держатомрегулюва
ння від 28.01.2015 

№ 12 

55 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 

організації на 
окремому етапі 

життєвого циклу 

ядерної установки: 
зняття з експлуатації 
ядерної установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

54 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 

організації на 
окремому етапі 

життєвого циклу 

ядерної установки: 
зняття з експлуатації 
ядерної установки 

так прямо Закону України 
«Про 

використання 
ядерної енергії та 

радіаційну 

безпеку» 

так Положення про 
перелік документів, 

що подаються 
експлуатуючою 
організацією для 

отримання ліцензії 
на провадження 

діяльності на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки, 
затверджене 

Наказом 
Держатомрегулюва
ння від 28.01.2015 

№ 12 

56 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 
будівництво сховища 

для захоронення 

радіоактивних 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

55 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 
будівництво сховища 

для захоронення 

радіоактивних 

так прямо Закону України 

«Про 
використання 

ядерної енергії та 
радіаційну 

безпеку» 

так Положення про 

перелік документів, 
що подаються 

експлуатуючою 
організацією для 

отримання ліцензії 
на провадження 

діяльності на 

окремому етапі 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

відходів; 
Експлуатація сховища 

для захоронення 
радіоактивних 

відходів; Закриття 
сховища для 

захоронення 
радіоактивних 

відходів 

відходів; 
Експлуатація сховища 

для захоронення 
радіоактивних 

відходів; Закриття 
сховища для 

захоронення 
радіоактивних 

відходів 

життєвого циклу 
ядерної установки, 

затверджене 
Наказом 

Держатомрегулюва
ння від 28.01.2015 

№ 12 

57 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 

вищої освіти 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

56 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 

вищої освіти 

так прямо Закон України "Про 
освіту" від 

23.05.1991 № 
1060-XII 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30 грудня 2015 
р. № 1187 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

освітньої діяльності 
закладів освіти" 

58 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 

професійно-технічної 

освіти 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

57 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 

професійно-технічної 

освіти 

так прямо Закон України "Про 
освіту" від 

23.05.1991 № 
1060-XII 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30 грудня 2015 
р. № 1187 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

освітньої діяльності 
закладів освіти" 

59 Ліцензія на 
провадження 

господарської 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

58 Ліцензія на 
провадження 

господарської 

так прямо Закон України "Про 
дошкільну освіту" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30 грудня 2015 
р. № 1187 "Про 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

діяльності у сфері 
дошкільної освіти 

діяльності у сфері 
дошкільної освіти 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
освітньої діяльності 

закладів освіти" 

60 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
загальної середньої 

освіти 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

59 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
загальної середньої 

освіти 

так прямо Закон України "Про 
загальну середню 

освіту" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30 грудня 2015 

р. № 1187 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
освітньої діяльності 

закладів освіти" 

61 Ліцензія на право 
імпорту алкогольних 

напоїв  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

60 Ліцензія на право 
імпорту алкогольних 

напоїв  

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 

та тютюнових 
виробів" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 

13.05.1996 № 493 



293 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

62 Ліцензія на право 
імпорту тютюнових 

виробів  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

61 Ліцензія на право 
імпорту тютюнових 

виробів  

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 

та тютюнових 
виробів" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

63 Ліцензія на право 

експорту 
алкогольних напоїв 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

62 Ліцензія на право 

експорту 
алкогольних напоїв 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 
алкогольних напоїв 

та тютюнових 

виробів" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

64 Ліцензія на право 
експорту тютюнових 

виробів 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

63 Ліцензія на право 
експорту тютюнових 

виробів 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 
та тютюнових 

виробів" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

65 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

етилового, спирту 

етилового 
ректифікованого 

виноградного, спирту 
етилового 

ректифікованого 
плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

64 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

етилового, спирту 

етилового 
ректифікованого 

виноградного, спирту 
етилового 

ректифікованого 
плодового 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 
алкогольних напоїв 

та тютюнових 

виробів" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів і 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

66 Ліцензія на право 
експорту спирту 

етилового, спирту 
етилового 

ректифікованого 

виноградного, спирту 
етилового 

ректифікованого 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

65 Ліцензія на право 
експорту спирту 

етилового, спирту 
етилового 

ректифікованого 

виноградного, спирту 
етилового 

ректифікованого 

плодового 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 
та тютюнових 

виробів" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

67 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

спиртом етиловим, 
спиртом етиловим 

ректифікованим 
виноградним, 

спиртом етиловим 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

66 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

спиртом етиловим, 
спиртом етиловим 

ректифікованим 
виноградним, 

спиртом етиловим 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про 
впорядкування 

видачі суб'єктам 
підприємницької 

діяльності ліцензій 

на право оптової 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

ректифікованим 
плодовим 

тютюновими 
виробами 

ректифікованим 
плодовим 

алкогольних напоїв 
та тютюнових 

виробів" 

торгівлі спиртом 
етиловим і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами» від 
31.03.1999 № 500 

68 Ліцензія на 
виробництво 

алкогольних напоїв  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

67 Ліцензія на 
виробництво 

алкогольних напоїв  

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 
та тютюнових 

виробів" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 

13.05.1996 № 493 

69 Ліцензія на 
виробництво 

тютюнових виробів 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

68 Ліцензія на 
виробництво 

тютюнових виробів 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 
та тютюнових 

виробів" 

спирту етилового, 
коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

70 Ліцензія на 
виробництво спирту 

етилового (у тому 

числі як лікарського 
засобу), спирту 

етилового 
ректифікованого 

виноградного, спирту 
етилового 

ректифікованого 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

69 Ліцензія на 
виробництво спирту 

етилового (у тому 

числі як лікарського 
засобу), спирту 

етилового 
ректифікованого 

виноградного, спирту 
етилового 

ректифікованого 

плодового 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 
алкогольних напоїв 

та тютюнових 

виробів" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 

13.05.1996 № 493 

71 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом-

сирцем виноградним 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

70 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом-

сирцем виноградним 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

і спиртом-сирцем 
плодовим 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

і спиртом-сирцем 
плодовим 

виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 

та тютюнових 
виробів" 

впорядкування 
видачі суб'єктам 

підприємницької 
діяльності ліцензій 
на право оптової 
торгівлі спиртом 

етиловим і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами» від 

31.03.1999 № 500 

72 Ліцензія на 

виробництво спирту 
коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

71 Ліцензія на 

виробництво спирту 
коньячного і 
плодового 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 
та тютюнових 

виробів" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

73 Ліцензія на 
виробництво спирту-

сирцю виноградного 
і спирту-сирцю 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

72 Ліцензія на 
виробництво спирту-

сирцю виноградного 
і спирту-сирцю 

плодового 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 

та тютюнових 
виробів" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

74 Ліцензія на право 

оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями  

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

73 Ліцензія на право 

оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями  

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 
алкогольних напоїв 

та тютюнових 

виробів" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про 

впорядкування 

видачі суб'єктам 
підприємницької 

діяльності ліцензій 

на право оптової 
торгівлі спиртом 

етиловим і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

виробами» від 
31.03.1999 № 500 

75 Ліцензія на оптову 
торгівлю сидром та 
перрі (без додання 

спирту) 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

74 Ліцензія на оптову 
торгівлю сидром та 
перрі (без додання 

спирту) 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 

та тютюнових 
виробів" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

76 Ліцензія на оптову 

торгівлю пивом 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

75 Ліцензія на оптову 

торгівлю пивом 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 
та тютюнових 

виробів" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 

роздрібної торгівлі 



301 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

77 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

тютюновими 

виробами 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

76 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

тютюновими 

виробами 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 

та тютюнових 
виробів" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про 

впорядкування 
видачі суб'єктам 
підприємницької 

діяльності ліцензій 
на право оптової 
торгівлі спиртом 

етиловим і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами» від 

31.03.1999 № 500 

78 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю 

алкогольними 
напоями (крім 
столових вин)  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

77 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю 

алкогольними 
напоями (крім 
столових вин)  

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

та тютюнових 
виробів" 

тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

79 Ліцензія на роздрібну 

торгівлю сидром та 
перрі 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

78 Ліцензія на роздрібну 

торгівлю сидром та 
перрі 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 
алкогольних напоїв 

та тютюнових 
виробів" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

80 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю пивом 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 

79 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю пивом 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

тютюновими 
виробами 

плодового, 
алкогольних напоїв 

та тютюнових 
виробів" 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 

13.05.1996 № 493 

81 Ліцензія на 

виробництво коньяку 
та алкогольних 

напоїв за коньячною 

технологією 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

80 Ліцензія на 

виробництво коньяку 
та алкогольних 

напоїв за коньячною 

технологією 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 
та тютюнових 

виробів" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

82 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

коньячного і 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 

81 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

коньячного і 

плодового 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 

виробництва і 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 
та тютюнових 

виробів" 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 

13.05.1996 № 493 

83 Ліцензія на право 

експорту спирту 
коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

82 Ліцензія на право 

експорту спирту 
коньячного і 
плодового 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 
та тютюнових 

виробів" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

84 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

медичні цілі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

83 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

медичні цілі 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 

та тютюнових 
виробів" 

ні Немає 

85 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

84 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 

так прямо Закон України "Про 
державне 

регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 
алкогольних напоїв 

та тютюнових 

виробів" 

ні Немає 

86 Ліцензія на роздрібну 

торгівлю 
тютюновими 

виробами 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

85 Ліцензія на роздрібну 

торгівлю 
тютюновими 

виробами 

так прямо Закон України "Про 

державне 
регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних напоїв 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 



306 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

та тютюнових 
виробів" 

алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів і 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

87 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 

мереж, мереж 

ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення та 

телемереж 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 

особливостей, 
визначених 

Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

86 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 

мереж, мереж 

ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення та 

телемереж 

так прямо Закон України "Про 
телекомунікації" 

так Рішення НКРЗ від 
11.11.2010 № 513 

«Про затвердження 

Ліцензійних умов 
здійснення 

діяльності у сфері 

телекомунікацій з 
надання послуг з 

технічного 
обслуговування і 

експлуатації 
телекомунікаційних 

мереж, мереж 

ефірного теле- та 
радіомовлення, 

проводового 

радіомовлення та 
телемереж», 

зареєстроване в 

Міністерстві юстиції 
України 30.11.2010 

№ 1200/18495 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

88 Ліцензія на надання 
послуг рухомого 

(мобільного) 
телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

87 Ліцензія на надання 
послуг рухомого 

(мобільного) 
телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку 

так прямо Закон України "Про 
телекомунікації" 

так Рішення 
Національної комісії 

з питань 
регулювання зв'язку 

від 26.01.2006 № 
179 Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

здійснення 

діяльності у сфері 
телекомунікацій з 

надання послуг 

рухомого 
(мобільного) 

телефонного зв'язку 

з правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку 

89 Ліцензія на надання 

послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з 

правом технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

9 Діяльність у сфері 

телекомунікацій з 
урахуванням 

особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

88 Ліцензія на надання 

послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з 

правом технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

так прямо Закон України "Про 

телекомунікації" 

так Рішення 

Національної комісії 
з питань 

регулювання зв’язку 

України від 
10.12.2009 № 1789 
"Про затвердження 
Ліцензійних умов 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

користування каналів 
електрозв'язку 

користування каналів 
електрозв'язку 

здійснення 
діяльності у сфері 

телекомунікацій з 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного зв'язку 

з правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування 

каналів 
електрозв'язку: 

місцевого, 

міжміського, 
міжнародного", 

зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції 
України 13.01.2010 

за № 19/17314  

90 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з 

використанням 
безпроводового 

доступу до 

телекомунікаційної 
мережі з правом 

технічного 
обслуговування і 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 

особливостей, 
визначених 

Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

89 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з 

використанням 
безпроводового 

доступу до 

телекомунікаційної 
мережі з правом 

технічного 
обслуговування і 

так прямо Закон України "Про 
телекомунікації" 

так Рішення 
Національної комісії 

з питань 

регулювання зв’язку 
України від 

29.07.2010 № 348 

"Про затвердження 
Ліцензійних умов 

здійснення 
діяльності у сфері 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

надання в 
користування каналів 

електрозв'язку 

надання в 
користування каналів 

електрозв'язку 

телекомунікацій з 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного зв'язку 

з використанням 
безпроводового 

доступу до 
телекомунікаційної 

мережі з правом 

технічного 
обслуговування і 

надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку: 

місцевого, 
міжміського, 

міжнародного", 

зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції 
України 16.08.2010 

за № 688/17983  

91 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж, мереж 
ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених 

Законом України 
"Про 

телекомунікації" 

90 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж, мереж 
ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 

так прямо Закон України "Про 
телекомунікації" 

ні Немає 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10


310 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

радіомовлення та 
телемереж за 

результатами 
конкурсу 

радіомовлення та 
телемереж за 

результатами 
конкурсу 

92 Ліцензія на надання 

послуг рухомого 
(мобільного) 

телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 

електрозв'язку за 
результатами 

конкурсу 

9 Діяльність у сфері 

телекомунікацій з 
урахуванням 

особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 

телекомунікації" 

91 Ліцензія на надання 

послуг рухомого 
(мобільного) 

телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 

електрозв'язку за 
результатами 

конкурсу 

так прямо Закон України "Про 

телекомунікації" 

ні Немає 

93 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку за 

результатами 
конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 

особливостей, 
визначених 

Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

92 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку за 

результатами 
конкурсу 

так прямо Закон України "Про 
телекомунікації" 

ні Немає 

94 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

93 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

так прямо Закон України "Про 
телекомунікації" 

ні Немає 



311 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

телефонного зв'язку з 
використанням 

безпроводового 
доступу до 

телекомунікаційної 
мережі з правом 

технічного 
обслуговування і 

надання в 

користування каналів 
електрозв'язку за 

результатами 

конкурсу 

урахуванням 
особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

телефонного зв'язку з 
використанням 

безпроводового 
доступу до 

телекомунікаційної 
мережі з правом 

технічного 
обслуговування і 

надання в 

користування каналів 
електрозв'язку за 

результатами 

конкурсу 

95 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
виявлення закладних 

пристроїв 

10 Діяльність у галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового 
підпису) та 

технічного захисту 

інформації 

94 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
виявлення закладних 

пристроїв 

так опосередкован

о 

Закон України "Про 

Державну службу 
спеціального 

зв'язку та захисту 
інформації 

України" від 
23.02.2006 № 

3475-IV 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 16 листопада 

2016 р. № 821 
"Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з надання 

послуг у галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 

та технічного 
захисту інформації 
за переліком, що 

визначається 



312 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Кабінетом Міністрів 
України" 

96 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації усіх видів, 
у тому числі 

інформації, що 

становить державну 
таємницю 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового 

підпису) та 
технічного захисту 

інформації 

95 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації усіх видів, 
у тому числі 

інформації, що 

становить державну 
таємницю 

так опосередкован
о 

Закон України "Про 
Державну службу 

спеціального 

зв'язку та захисту 
інформації 

України" від 

23.02.2006 № 
3475-IV 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 16 листопада 

2016 р. № 821 
"Деякі питання 
ліцензування 

господарської 
діяльності з надання 

послуг у галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 

електронного 
цифрового підпису) 

та технічного 
захисту інформації 

за переліком, що 
визначається 

Кабінетом Міністрів 

України" 

97 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
оцінювання 

захищеності 
інформації, що не 

становить державної 

таємниці 

10 Діяльність у галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового 
підпису) та 

технічного захисту 

інформації 

96 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
оцінювання 

захищеності 
інформації, що не 

становить державної 

таємниці 

так опосередкован

о 

Закон України "Про 

Державну службу 
спеціального 

зв'язку та захисту 
інформації 

України" від 
23.02.2006 № 

3475-IV 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 16 листопада 

2016 р. № 821 
"Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з надання 

послуг у галузі 



313 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації 
за переліком, що 

визначається 

Кабінетом Міністрів 
України" 

98 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання, монтаж 

(встановлення), 
налаштування, 

технічне 
обслуговування 

(супроводження), 

ремонт та/або 
утилізація 

криптосистем і 

засобів 
криптографічного 

захисту інформації (з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового 
підпису) та 

технічного захисту 
інформації 

97 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання, монтаж 

(встановлення), 
налаштування, 

технічне 
обслуговування 

(супроводження), 

ремонт та/або 
утилізація 

криптосистем і 

засобів 
криптографічного 

захисту інформації (з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 

так опосередкован
о 

Закон України "Про 
Державну службу 

спеціального 

зв'язку та захисту 
інформації 

України" від 
23.02.2006 № 

3475-IV 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 16 листопада 

2016 р. № 821 
"Деякі питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з надання 
послуг у галузі 

криптографічного 

захисту інформації 
(крім послуг 

електронного 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації 

за переліком, що 
визначається 

Кабінетом Міністрів 
України" 



314 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

захисту інформації, 
що становить 

державну таємницю; 
з наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 

криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

захисту інформації, 
що становить 

державну таємницю; 
з наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 

криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

99 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення і 

складення 
конструкторської та 

іншої технічної 
документації, 

виробництво 
криптосистем і 

засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 
що становить 

державну таємницю; 
з наданням права 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 

захисту інформації 
(крім послуг 

електронного 

цифрового 
підпису) та 

технічного захисту 
інформації 

98 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення і 

складення 
конструкторської та 

іншої технічної 
документації, 

виробництво 
криптосистем і 

засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 
що становить 

державну таємницю; 
з наданням права 

так опосередкован
о 

Закон України "Про 
Державну службу 

спеціального 
зв'язку та захисту 

інформації 

України" від 
23.02.2006 № 

3475-IV 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 16 листопада 
2016 р. № 821 
"Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з надання 
послуг у галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 

електронного 
цифрового підпису) 

та технічного 

захисту інформації 
за переліком, що 

визначається 

Кабінетом Міністрів 
України" 



315 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

провадження 
діяльності у галузі 

криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

провадження 
діяльності у галузі 

криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

10
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
тематичних та 

експертних 

досліджень 
криптосистем і 

засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 

що становить 
державну таємницю; 

з наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту службової 
інформації) 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового 

підпису) та 
технічного захисту 

інформації 

99 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
тематичних та 

експертних 

досліджень 
криптосистем і 

засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 

що становить 
державну таємницю; 

з наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту службової 
інформації) 

так опосередкован
о 

Закон України "Про 
Державну службу 

спеціального 

зв'язку та захисту 
інформації 

України" від 

23.02.2006 № 
3475-IV 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 16 листопада 

2016 р. № 821 
"Деякі питання 
ліцензування 

господарської 
діяльності з надання 

послуг у галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації 

за переліком, що 
визначається 

Кабінетом Міністрів 

України" 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

10
1 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

будівництва об’єктів, 
що за класом 

наслідків 
(відповідальності) 

належать до об’єктів 

з середніми 
наслідками 

11 Будівництво 
об’єктів, що за 

класом наслідків 
(відповідальності) 

належать до 
об’єктів з 

середніми та 
значними 

наслідками 

100 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

будівництва об’єктів, 
що за класом 

наслідків 
(відповідальності) 

належать до об’єктів 

з середніми 
наслідками 

так прямо Закон України "Про 
архітектурну 

діяльність" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30 березня 2016 
р. № 256 "Деякі 

питання 
ліцензування 

будівництва об’єктів 
IV і V категорій 

складності" 

10
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
будівництва об’єктів, 

що за класом 
наслідків 

(відповідальності) 
належать до об’єктів 

з значними 

наслідками 

11 Будівництво 
об’єктів, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) 
належать до 

об’єктів з 
середніми та 

значними 
наслідками 

101 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
будівництва об’єктів, 

що за класом 
наслідків 

(відповідальності) 
належать до об’єктів 

з значними 

наслідками 

так прямо Законом України 
"Про архітектурну 

діяльність" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30 березня 2016 

р. № 256 "Деякі 
питання 

ліцензування 
будівництва об’єктів 

IV і V категорій 
складності" 

10

3 

Ліцензія на 

виробництво 
лікарських засобів 

12 Виробництво 

лікарських засобів, 
оптова та 

роздрібна торгівля 
лікарськими 

засобами, імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 

102 Ліцензія на 

виробництво 
лікарських засобів 

так прямо Закон України 

«Про лікарські 
засоби» від 

04.04.1996 року № 
123/96-ВР 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 30.11.2016 року 

№ 929 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

виробництва 
лікарських засобів, 

оптової та 
роздрібної торгівлі 

лікарськими 
засобами, імпорту 

лікарських засобів 
(крім активних 

фармацевтичних 

інгредієнтів)» 

10

4 

Ліцензія на оптову та 

роздрібну торгівлю 
лікарськими 

засобами 

12 Виробництво 

лікарських засобів, 
оптова та 

роздрібна торгівля 

лікарськими 
засобами, імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

103 Ліцензія на оптову та 

роздрібну торгівлю 
лікарськими 

засобами 

так прямо Закон України 

«Про лікарські 
засоби» від 

04.04.1996 року № 

123/96-ВР 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 30.11.2016 року 

№ 929 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

лікарських засобів, 

оптової та 
роздрібної торгівлі 

лікарськими 

засобами, імпорту 
лікарських засобів 

(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів)» 

10

5 

Ліцензія на імпорт 

лікарських засобів 

12 Виробництво 

лікарських засобів, 

104 Ліцензія на імпорт 

лікарських засобів 

так прямо Закон України 

«Про лікарські 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

(крім активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів) 

оптова та 
роздрібна торгівля 

лікарськими 
засобами, імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

(крім активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів) 

засоби» від 
04.04.1996 року № 

123/96-ВР 

від 30.11.2016 року 
№ 929 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

лікарських засобів, 

оптової та 
роздрібної торгівлі 

лікарськими 

засобами, імпорту 
лікарських засобів 

(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів)» 

10

6 

Ліцензія на 

виробництво 
боєприпасів до 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

105 Ліцензія на 

виробництво 
боєприпасів до 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

так не 

передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

оборони та їх 
продажу». 

10
7 

Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів 

активної оборони 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництво 

106 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів 

активної оборони 

так не 
передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

зброєю, 
пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництва 

спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

10

8 

Ліцензія на 

виробництво 
спеціальних засобів 

індивідуального 

захисту 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

107 Ліцензія на 

виробництво 
спеціальних засобів 

індивідуального 

захисту 

так не 

передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

оборони та їх 
продажу». 

10
9 

Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництво 

108 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії 

так не 
передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

зброєю, 
пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництва 

спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

11

0 

Ліцензія на 

виробництво 
холодної зброї 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

109 Ліцензія на 

виробництво 
холодної зброї 

так не 

передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 



325 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

оборони та їх 
продажу». 

11
1 

Ліцензія на продаж 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, активної 

оборони 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництво 

110 Ліцензія на вродаж 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, активної 

оборони 

так не 
передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

зброєю, 
пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництва 

спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

11

2 

Ліцензія на право 

торгівлі 
боєприпасами до 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

111 Ліцензія на право 

торгівлі 
боєприпасами до 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

так не 

передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

оборони та їх 
продажу». 

11
3 

Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництво 

112 Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 
призначення 

так не 
передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

зброєю, 
пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництва 

спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

11

4 

Ліцензія на право 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

113 Ліцензія на право 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів 
на секунду 

так не 

передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

оборони та їх 
продажу». 

11
5 

Ліцензія на право 
торгівлі холодною 

зброєю 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництво 

114 Ліцензія на право 
торгівлі холодною 

зброєю 

так не 
передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

зброєю, 
пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництва 

спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

11

6 

Ліцензія на продаж 

спеціальних засобів 
індивідуального 

захисту 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

115 Ліцензія на продаж 

спеціальних засобів 
індивідуального 

захисту 

так не 

передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

оборони та їх 
продажу». 

11
7 

Ліцензія на ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 мм 
і швидкістю польоту 
кулі понад 100 м/с 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництво 

116 Ліцензія на ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 мм 
і швидкістю польоту 
кулі понад 100 м/с 

так не 
передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

зброєю, 
пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництва 

спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

11

8 

Ліцензія на 

виробництво 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

117 Лцензія на 

виробництво 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення 

так не 

передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра 
і швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

оборони та їх 
продажу». 

11
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

вибухових матеріалів 

промислового 
призначення 

14 Виробництво 
вибухових 
матеріалів 

промислового 
призначення за 
переліком, що 

визначається 
Кабінетом 

Міністрів України 

Немає Немає так прямо Закон України “Про 
поводження з 
вибуховими 

матеріалами 
промислового 
призначення”. 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 22 липня 2016 р. 

№ 604"Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва 
вибухових 
матеріалів 

промислового 
призначення" 

12

0 

Ліцензія з монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності (технічне 

обслуговування) 
систем 

пожежогасіння 

(водяні, пінні, газові, 
порошкові, 
аерозольні) 

15 Надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

118 Ліцензія з монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності (технічне 

обслуговування) 
систем 

пожежогасіння 

(водяні, пінні, газові, 
порошкові, 
аерозольні) 

так прямо Кодекс цивільного 

захисту України від 
02.10.2012 року № 

5403-VI 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 23.11.2016 р. № 
852 «Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з надання 

послуг і виконання 
робіт 

протипожежного 
призначення» 

12
1 

Ліцензія з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності (технічне 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 

протипожежного 
призначення 

119 Ліцензія з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності (технічне 

так прямо Кодекс цивільного 
захисту України від 

02.10.2012 року № 
5403-VI 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 23.11.2016 р. № 
852 «Деякі питання 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

обслуговування) 
систем пожежної 

сигналізації, 
оповіщування про 

пожежу та 
управління 

евакуюванням 
людей, устаткування 

передавання 

тривожних сповіщень 

обслуговування) 
систем пожежної 

сигналізації, 
оповіщування про 

пожежу та 
управління 

евакуюванням 
людей, устаткування 

передавання 

тривожних сповіщень 

ліцензування 
господарської 

діяльності з надання 
послуг і виконання 

робіт 
протипожежного 

призначення» 

12

2 

Ліцензія здійснення 

діяльності з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 

придатності (технічне 
обслуговування) 

систем 
протидимного 

захисту 

15 Надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

120 Ліцензія здійснення 

діяльності з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 

придатності (технічне 
обслуговування) 

систем 
протидимного 

захисту 

так прямо Кодекс цивільного 

захисту України від 
02.10.2012 року № 

5403-VI 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 23.11.2016 р. № 
852 «Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з надання 
послуг і виконання 

робіт 
протипожежного 

призначення» 

12
3 

Ліцензія на 
здійснення діяльності 

з спостерігання за 
системами 

протипожежного 
захисту 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 

протипожежного 
призначення 

121 Ліцензія на 
здійснення діяльності 

з спостерігання за 
системами 

протипожежного 
захисту 

так прямо Кодекс цивільного 
захисту України від 

02.10.2012 року № 
5403-VI 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 23.11.2016 р. № 
852 «Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з надання 
послуг і виконання 

робіт 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

протипожежного 
призначення» 

12
4 

Ліцензія на 
здійснення діяльності 

з технічного 

обслуговування 
первинних засобів 

пожежогасіння 

(водяні, пінні, 
порошкові, газові 

вогнегасники) 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

122 Ліцензія на 
здійснення діяльності 

з технічного 

обслуговування 
первинних засобів 

пожежогасіння 

(водяні, пінні, 
порошкові, газові 

вогнегасники) 

так прямо Кодекс цивільного 
захисту України від 
02.10.2012 року № 

5403-VI 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 23.11.2016 р. № 

852 «Деякі питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з надання 
послуг і виконання 

робіт 

протипожежного 
призначення» 

12

5 

Ліцензія на 

здійснення оцінки 
(експертизи) 

протипожежного 

стану підприємства, 
об’єкта чи 

приміщення 

15 Надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

123 Ліцензія на 

здійснення оцінки 
(експертизи) 

протипожежного 

стану підприємства, 
об’єкта чи 

приміщення 

так прямо Кодекс цивільного 

захисту України від 
02.10.2012 року № 

5403-VI 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 23.11.2016 р. № 
852 «Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з надання 

послуг і виконання 
робіт 

протипожежного 

призначення» 

12
6 

Ліцензія на 
здійснення робіт з 

вогнезахисту, 
вогнезахисне 
просочування 

(глибоке та 
поверхневе), 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 

протипожежного 
призначення 

124 Ліцензія на 
здійснення робіт з 

вогнезахисту, 
вогнезахисне 
просочування 

(глибоке та 
поверхневе), 

так прямо Кодекс цивільного 
захисту України від 

02.10.2012 року № 
5403-VI 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 23.11.2016 р. № 
852 «Деякі питання 

ліцензування 

господарської 
діяльності з надання 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вогнезахисне 
обробляння 

(фарбування, 
штукатурення, 
обмотування, 

облицювання), 

вогнезахисне 
заповнювання 

вогнезахисне 
обробляння 

(фарбування, 
штукатурення, 
обмотування, 

облицювання), 

вогнезахисне 
заповнювання 

послуг і виконання 
робіт 

протипожежного 
призначення» 

12
7 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
видалення 

небезпечних 

відходів, перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 
України 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 

хімічних речовин, 
перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України, 

поводження з 
небезпечними 

відходами 

125 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
видалення 

небезпечних 

відходів, перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 
України 

так прямо Закон України "По 
відходи" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 13 липня 2016 р. 

№ 446 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 
поводження з 

небезпечними 
відходами" 

12
8 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

особливо 
небезпечних хімічних 

речовин, перелік 
яких визначається 

Кабінетом Міністрів 

України 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 

хімічних речовин, 
перелік яких 
визначається 

Кабінетом 

Міністрів України, 
поводження з 
небезпечними 

відходами 

126 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

особливо 
небезпечних хімічних 

речовин, перелік 
яких визначається 

Кабінетом Міністрів 

України 

так не 
передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 13.07.2016 № 

445 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 

особливо 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 
України" 

12
9 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

захоронення 

небезпечних відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 

визначається 
Кабінетом 

Міністрів України, 

поводження з 
небезпечними 

відходами 

127 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

захоронення 

небезпечних відходів 

так прямо Закон України "По 
відходи" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 13.07.2016 № 
446 "Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
поводження з 
небезпечними 

відходами " 

13
0 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
зберігання 

небезпечних відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 

визначається 
Кабінетом 

Міністрів України, 
поводження з 

небезпечними 
відходами 

128 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
зберігання 

небезпечних відходів 

так прямо Закон України "По 
відходи" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 13.07.2016 № 
446 "Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 

поводження з 
небезпечними 

відходами " 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

13
1 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з збирання 
небезпечних відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України, 

поводження з 

небезпечними 
відходами 

129 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з збирання 
небезпечних відходів 

так прямо Закон України "По 
відходи" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 13.07.2016 № 
446 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

поводження з 
небезпечними 

відходами " 

13
2 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

знешкодження 
небезпечних відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України, 

поводження з 

небезпечними 
відходами 

130 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

знешкодження 
небезпечних відходів 

так прямо Закон України "По 
відходи" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 13.07.2016 № 
446 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

поводження з 
небезпечними 

відходами " 

13
3 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
оброблення 

(перероблення, 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 

хімічних речовин, 
перелік яких 
визначається 

Кабінетом 

131 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
оброблення 

(перероблення, 

так прямо Закон України "По 
відходи" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 13.07.2016 № 

446 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

сортування) 
небезпечних відходів 

Міністрів України, 
поводження з 

небезпечними 
відходами 

сортування) 
небезпечних відходів 

господарської 
діяльності з 

поводження з 
небезпечними 

відходами " 

13
4 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з утилізації 
небезпечних відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 

хімічних речовин, 
перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України, 

поводження з 

небезпечними 
відходами 

132 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
утилізація 

небезпечних відходів 

так прямо Закон України "По 
відходи" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 13.07.2016 № 

446 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

поводження з 
небезпечними 

відходами " 

13
5 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (екстрена 
медична допомога) 

17 Медична практика 133 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (екстрена 
медична допомога) 

так прямо Закону України 
"Основи 

законодавства 

України про 
охорону здоров'я" 
від 19.11.1992 № 

2801-XII 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 02.03.2016 № 

285 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної практики" 

13
6 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з медичної 

17 Медична практика 134 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з медичної 

так прямо Основи 
законодавства 

України про 
охорону здоров'я 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 02.03.2016 № 
285 "Про 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

практики (первинна 
медична допомога) 

практики (первинна 
медична допомога) 

від 19.11.1992 № 
2801-XII 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної практики" 

13
7 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з медичної 
практики (вторинна 

(спеціалізована) 
медична допомога) 

17 Медична практика 135 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з медичної 
практики (вторинна 

(спеціалізована) 
медична допомога) 

так прямо Основи 
законодавства 

України про 
охорону здоров'я 
від 19.11.1992 № 

2801-XII 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 02.03.2016 № 
285 "Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної практики" 

13

8 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з медичної 

практики (третинна 
(високоспеціалізован

а) медична 

допомога) 

17 Медична практика 136 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з медичної 

практики (третинна 
(високоспеціалізован

а) медична 

допомога) 

так прямо Основи 

законодавства 
України про 

охорону здоров'я 

від 19.11.1992 № 
2801-XII 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 02.03.2016 № 

285 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

медичної практики" 

13
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 

17 Медична практика 137 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 

так прямо Основи 
законодавства 

України про 

охорону здоров'я 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 02.03.2016 № 

285 "Про 
затвердження 



346 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

практики (паліативна 
медична допомога) 

практики (паліативна 
медична допомога) 

від 19.11.1992 № 
2801-XII 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності з 

медичної практики" 

14
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (медична 

реабілітація) 

17 Медична практика 138 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (медична 

реабілітація) 

так прямо Основи 
законодавства 

України про 

охорону здоров'я 
від 19.11.1992 № 

2801-XII 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 02.03.2016 № 

285 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

медичної практики" 

14
1 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності банків 
пуповинної крові, 

інших тканин і клітин 
людини 

18 Діяльність банків 
пуповинної крові, 

інших тканин і 
клітин людини 

згідно з переліком, 

затвердженим 
Міністерством 

охорони здоров’я 

України 

Немає Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності банків 
пуповинної крові, 

інших тканин і клітин 
людини 

так не 
передбачено 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів Українивід 

02.03.2016 № 286 
"Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності банків 

пуповинної крові, 
інших тканин і 
клітин людини 

згідно з переліком, 

затвердженим 
Міністерством 

охорони здоров'я" 



347 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

14
2 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

ветеринарної 
практики 

19 Ветеринарна 
практика 

Немає Немає так прямо Закон України Про 
ветеринарну 

медицину" від 
25.06.1992 № 

2498-XII 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 4 листопада 
2015 р. № 896 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

ветеринарної 
практики». 

14
3 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з випуску 
лотерей 

20 Випуск та 
проведення 

лотерей 

139 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з випуску 
лотерей 

так прямо Закон України 
«Про державні 

лотереї в Україні» 

від 06.09.2012 року 
№ 5204-VI 

ні Немає 

14

4 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

проведення лотерей 

20 Випуск та 

проведення 
лотерей 

140 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

проведення лотерей 

так прямо Закон України 

«Про державні 
лотереї в Україні» 

від 06.09.2012 року 

№ 5204-VI 

ні Немає 

14
5 

Ліцензія на 
провадження 

туроператорської 
діяльності 

21 Туроператорська 
діяльність 

Немає Немає так прямо Закон України 
«Про туризм» від 

15.09.1995 року № 
324/95-ВР 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 11 листопада 
2015 р. № 991 «Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

туроператорської 

діяльності». 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

14
6 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

посередництва у 
працевлаштуванні за 

кордоном 

22 Посередництво у 
працевлаштуванні 

за кордоном 

Немає Немає так прямо Закон України 
«Про зайнятість 

населення» від 
05.07.2012 року № 

5067-VI 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 16.12.2015 року 
№ 1060 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

посередництва у 
працевлаштуванні 

за кордоном» 

14
7 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

промислового вилову 
водних біоресурсів за 

межами юрисдикції 
України 

23 Промисловий 
вилов водних 

біоресурсів за 
межами 

юрисдикції України 

Немає Немає так опосередкован
о 

Закон України 
«Про рибу, інші 

водні живі ресурси 
та харчову 

продукцію з них» 
від 06.02.2003 року 

№ 486-IV 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 23 листопада 
2016 р. № 845 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

промислового 
вилову водних 
біоресурсів за 

межами юрисдикції 
України" 

14

8 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

культивування 

24 Культивування 

рослин, включених 
до таблиці 
Переліку 

наркотичних 

141 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

культивування 

так прямо Закон України 

«Про наркотичні 
засоби, 

психотропні 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 06.04.2016 року 

№ 282 «Деякі 

питання 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

рослин, включених 
до таблиці І Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України, 
розроблення, 
виробництво, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 

придбання, 
реалізація 

(відпуск), ввезення 

на територію 
України, вивезення 
з території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

Переліку 

рослин, включених 
до таблиці І Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України 

речовини і 
прекурсори» 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, включених 
до таблиці I 

переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України, 

розроблення, 
виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізації (відпуску), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

переліку» 

14
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з ввезення 
на територію 

України, вивезення з 

території України 
наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 
включених до 

Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 

України 

24 Культивування 
рослин, включених 

до таблиці 

Переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України, 
розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 
реалізація 

(відпуск), ввезення 
на територію 

України, вивезення 

з території України, 
використання, 

знищення 
наркотичних 

142 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з ввезення 
на територію 

України, вивезення з 

території України 
наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 
включених до 

Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 

України 

так прямо Закон України 
«Про наркотичні 

засоби, 

психотропні 
речовини і 

прекурсори» 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 06.04.2016 № 

282 "Деякі питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, включених 

до таблиці I 
переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України, 

розроблення, 
виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізації (відпуску), 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 

зазначеного 
переліку" 

15
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

використання 
наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 
ветеринарній 

медицині 

24 Культивування 
рослин, включених 

до таблиці 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 

143 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

використання 
наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 
ветеринарній 

медицині 

так прямо Закон України 
«Про наркотичні 

засоби, 
психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 06.04.2016 № 

282 "Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці I 

переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

придбання, 
реалізація 

(відпуск), ввезення 
на територію 

України, вивезення 
з території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізації (відпуску), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

переліку" 

15

1 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва, 
виготовлення 

наркотичних засобів, 
психотропних 

24 Культивування 

рослин, включених 
до таблиці 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

144 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва, 
виготовлення 

наркотичних засобів, 
психотропних 

так прямо Закон України 

«Про наркотичні 
засоби, 

психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 06.04.2016 року 

№ 282 «Деякі 

питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

речовин і 
прекурсорів, що 

зареєстровані як 
лікарські засоби 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 
виробництво, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 

придбання, 
реалізація 

(відпуск), ввезення 

на територію 
України, вивезення 
з території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

Переліку 

речовин і 
прекурсорів, що 

зареєстровані як 
лікарські засоби 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці I 
переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України, 

розроблення, 
виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізації (відпуску), 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

зазначеного 
переліку» 

15
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, включених 

до таблиці ІV 
Переліку 

наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України 

24 Культивування 
рослин, включених 

до таблиці 

Переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 
реалізація 

(відпуск), ввезення 
на територію 

України, вивезення 

з території України, 
використання, 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

145 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, включених 

до таблиці ІV 
Переліку 

наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України 

так прямо Закон України 
«Про наркотичні 

засоби, 

психотропні 
речовини і 

прекурсори» 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 06.04.2016 № 

282 "Деякі питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, включених 

до таблиці I 
переліку 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України, 

розроблення, 
виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізації (відпуску), 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного 
Переліку 

території України, 
використання, 

знищення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 

зазначеного 
переліку" 

15
3 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 
включених до 

переліку 

24 Культивування 
рослин, включених 

до таблиці 

Переліку 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 
реалізація 

(відпуск), ввезення 

146 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 
включених до 

переліку 

так прямо Закон України 
«Про наркотичні 

засоби, 

психотропні 
речовини і 

прекурсори» 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 06.04.2016 № 

282 "Деякі питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці I 

переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України, 
розроблення, 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

на територію 
України, вивезення 

з території України, 
використання, 

знищення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізації (відпуску), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 

зазначеного 
переліку" 

15

4 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

придбання, 
зберігання, відпуску, 

використання 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 

24 Культивування 

рослин, включених 
до таблиці 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

147 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

придбання, 
зберігання, відпуску, 

використання 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 

так прямо Закон України 

«Про наркотичні 
засоби, 

психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 06.04.2016 № 

282 "Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці I 
переліку 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

закладах охорони 
здоров’я 

Міністрів України, 
розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 

придбання, 
реалізація 

(відпуск), ввезення 

на територію 
України, вивезення 
з території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

закладах охорони 
здоров’я 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 

виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізації (відпуску), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

переліку" 

15
5 

Ліцензія на 
провадження 

24 Культивування 
рослин, включених 

148 Ліцензія на 
провадження 

так прямо Закон України 
«Про наркотичні 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

господарської 
діяльності з реалізації 

(відпуску) 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, що 
зареєстровані як 
лікарські засоби 

до таблиці 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом 

Міністрів України, 
розроблення, 
виробництво, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 

придбання, 
реалізація 

(відпуск), ввезення 

на територію 
України, вивезення 
з території України, 

використання, 

знищення 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

Переліку 

господарської 
діяльності з реалізації 

(відпуску) 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, що 
зареєстровані як 
лікарські засоби 

засоби, 
психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

від 06.04.2016 № 
282 "Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, включених 
до таблиці I 

переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 

виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 

придбання, 
реалізації (відпуску), 

ввезення на 

територію України, 
вивезення з 

території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 



359 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

переліку" 

15

6 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності із 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів 

24 Культивування 

рослин, включених 
до таблиці 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України, 
розроблення, 
виробництво, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 

придбання, 
реалізація 

(відпуск), ввезення 

на територію 
України, вивезення 
з території України, 

використання, 

149 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності із 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів 

так прямо Закон України 

«Про наркотичні 
засоби, 

психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 06.04.2016 № 

282 "Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці I 
переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 

виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 



360 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

знищення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

Переліку 

придбання, 
реалізації (відпуску), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

переліку" 

15
7 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виготовлення 

спеціальних 
технічних засобів для 

зняття інформації з 

каналів зв’язку та 
інших засобів 

негласного 

отримання 
інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів негласного 
отримання 
інформації 

(критерії 

150 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виготовлення 

спеціальних 
технічних засобів для 

зняття інформації з 

каналів зв’язку та 
інших засобів 

негласного 

отримання 
інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 

так опосередкован
о 

Указ Президента 
"Про 

впорядкування 
виготовлення, 
придбання та 

застосування 
технічних засобів 

для зняття 

інформації з 
каналів зв'язку" від 

13.04.2001 № 

256/2001 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 22 вересня 2016 
р. № 669 "Деякі 
питання щодо 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

технічних засобів 

негласного 
отримання 
інформації" 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, пов’язаної 

з державною 
таємницею) 

належності та 
перелік технічних 

засобів негласного 
отримання 
інформації 

визначаються 

Кабінетом 
Міністрів України 

за поданням 

Служби безпеки 
України) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, пов’язаної 

з державною 
таємницею) 

15
8 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 
спеціальних 

технічних засобів для 

зняття інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації (не для 

потреб державних 
(іноземних) 

замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 

виготовленням, 
постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 

для зняття 
інформації з 

каналів зв’язку та 

інших технічних 
засобів негласного 

отримання 

інформації 
(критерії 

належності та 

перелік технічних 
засобів негласного 

отримання 
інформації 

151 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 
спеціальних 

технічних засобів для 

зняття інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації (не для 

потреб державних 
(іноземних) 

замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної 

так опосередкован
о 

Указ Президента 
"Про 

впорядкування 

виготовлення, 
придбання та 
застосування 

технічних засобів 

для зняття 
інформації з 

каналів зв'язку" від 

13.04.2001 № 
256/2001 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 22 вересня 2016 

р. № 669 "Деякі 
питання щодо 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 

технічних засобів 
негласного 
отримання 

інформації" 



362 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

з державною 
таємницею) 

визначаються 
Кабінетом 

Міністрів України 
за поданням 

Служби безпеки 
України) 

з державною 
таємницею) 

15
9 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення 

спеціальних 
технічних засобів для 

зняття інформації з 

каналів зв’язку та 
інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 

діяльності, пов’язаної 
з державною 
таємницею) 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів негласного 

отримання 
інформації 

(критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів негласного 

отримання 
інформації 

визначаються 

Кабінетом 
Міністрів України 

за поданням 

152 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення 

спеціальних 
технічних засобів для 

зняття інформації з 

каналів зв’язку та 
інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 

діяльності, пов’язаної 
з державною 
таємницею) 

так опосередкован
о 

Указ Президента 
"Про 

впорядкування 
виготовлення, 
придбання та 

застосування 
технічних засобів 

для зняття 

інформації з 
каналів зв'язку" від 

13.04.2001 № 
256/2001 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 22 вересня 2016 
р. № 669 "Деякі 
питання щодо 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

технічних засобів 
негласного 

отримання 
інформації" 



363 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Служби безпеки 
України) 

16
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виготовлення 
спеціальних 

технічних засобів для 
зняття інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної 

з державною 
таємницею 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 

виготовленням, 
постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 

каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів негласного 

отримання 
інформації 

(критерії 
належності та 

перелік технічних 
засобів негласного 

отримання 

інформації 
визначаються 

Кабінетом 

Міністрів України 
за поданням 

Служби безпеки 

України) 

153 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виготовлення 
спеціальних 

технічних засобів для 
зняття інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної 

з державною 
таємницею 

так опосередкован
о 

Указ Президента 
"Про 

впорядкування 

виготовлення, 
придбання та 
застосування 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 

каналів зв'язку" від 
13.04.2001 № 

256/2001 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 22 вересня 2016 

р. № 669 "Деякі 
питання щодо 

спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з каналів 

зв’язку та інших 
технічних засобів 

негласного 

отримання 
інформації" 

16
1 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 

154 Ліцензія на 
провадження 

господарської 

так опосередкован
о 

Указ Президента 
"Про 

впорядкування 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 22 вересня 2016 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

діяльності з 
постачання 

спеціальних 
технічних засобів для 

зняття інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 

діяльності, пов’язаної 
з державною 
таємницею 

виготовленням, 
постачанням 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 
інформації з 

каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів негласного 

отримання 
інформації 

(критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів негласного 

отримання 
інформації 

визначаються 

Кабінетом 
Міністрів України 

за поданням 
Служби безпеки 

України) 

діяльності з 
постачання 

спеціальних 
технічних засобів для 

зняття інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 

діяльності, пов’язаної 
з державною 
таємницею 

виготовлення, 
придбання та 

застосування 
технічних засобів 

для зняття 
інформації з 

каналів зв'язку" від 
13.04.2001 № 

256/2001 

р. № 669 "Деякі 
питання щодо 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 
технічних засобів 

негласного 

отримання 
інформації" 

16

2 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

розроблення 
спеціальних 

технічних засобів для 
зняття інформації з 

25 Діяльність, 

пов’язана з 
розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

155 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

розроблення 
спеціальних 

технічних засобів для 
зняття інформації з 

так опосередкован

о 

Указ Президента 

"Про 
впорядкування 
виготовлення, 

придбання та 
застосування 

технічних засобів 
для зняття 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 22 вересня 2016 

р. № 669 "Деякі 

питання щодо 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

каналів зв’язку та 
інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 

провадження 
діяльності, пов’язаної 

з державною 

таємницею 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших технічних 
засобів негласного 

отримання 
інформації 

(критерії 
належності та 

перелік технічних 

засобів негласного 
отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом 

Міністрів України 

за поданням 
Служби безпеки 

України) 

каналів зв’язку та 
інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 

провадження 
діяльності, пов’язаної 

з державною 

таємницею 

інформації з 
каналів зв'язку" від 

13.04.2001 № 
256/2001 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

технічних засобів 
негласного 
отримання 
інформації" 

16
3 

Ліцензія на внутрішні 
перевезення 
небезпечних 

вантажів та 
небезпечних відходів 

вантажними 

автомобілями 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

156 Ліцензія на внутрішні 
перевезення 
небезпечних 

вантажів та 
небезпечних відходів 

вантажними 

автомобілями 

так прямо Закон України "Про 
автомобільний 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 
транспортом 

небезпечних 
відходів 

автомобільним 
транспортом, 
міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 

транспортом». 

16

4 

Ліцензія на внутрішні 

перевезення 
пасажирів 

автобусами 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

157 Ліцензія на внутрішні 

перевезення 
пасажирів 

автобусами 

так прямо Закон України "Про 

автомобільний 
транспорт" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів 
автомобільним 
транспортом, 

міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 
вантажів 



367 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

автомобільним 
транспортом». 

16
5 

Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

пасажирів легковими 

автомобілями на 
замовлення 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

158 Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

пасажирів легковими 

автомобілями на 
замовлення 

так прямо Закон України "Про 
автомобільний 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
автомобільним 

транспортом, 
міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 

транспортом». 

16
6 

Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

пасажирів легковими 
автомобілями на 

замовлення 

(самозайнятими 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 

159 Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

пасажирів легковими 
автомобілями на 

замовлення 

(самозайнятими 

так прямо Закон України "Про 
автомобільний 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

автомобільними 
перевізниками) 

морським, 
автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

автомобільними 
перевізниками) 

провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

автомобільним 
транспортом, 
міжнародних 

перевезень 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом». 

16

7 

Ліцензія на внутрішні 

перевезення 
пасажирів на таксі 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

160 Ліцензія на внутрішні 

перевезення 
пасажирів на таксі 

так прямо Закон України "Про 

автомобільний 
транспорт" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 



369 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

відходів 
автомобільним 

транспортом, 
міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 
транспортом». 

16
8 

Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

пасажирів на таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 

перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

161 Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

пасажирів на таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 

перевізниками) 

так прямо Закон України "Про 
автомобільний 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

автомобільним 
транспортом, 
міжнародних 

перевезень 
пасажирів та 

вантажів 



370 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

автомобільним 
транспортом». 

16
9 

Ліцензія на 
міжнародні 
перевезення 

вантажів вантажними 
автомобілями (крім 

перевезення 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

162 Ліцензія на 
міжнародні 
перевезення 

вантажів вантажними 
автомобілями (крім 

перевезення 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів) 

так прямо Закон України "Про 
автомобільний 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
автомобільним 

транспортом, 
міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 

транспортом». 

17
0 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 

163 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 

так прямо Закон України "Про 
автомобільний 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 



371 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вантажними 
автомобілями 

морським, 
автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

вантажними 
автомобілями 

провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

автомобільним 
транспортом, 
міжнародних 

перевезень 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом». 

17

1 

Ліцензія на 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів 

автобусами 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

164 Ліцензія на 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів 

автобусами 

так прямо Закон України "Про 

автомобільний 
транспорт" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 



372 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

відходів 
автомобільним 

транспортом, 
міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 
транспортом». 

17
2 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів легковими 

автомобілями на 

замовлення 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

165 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів легковими 

автомобілями на 

замовлення 

так прямо Закон України "Про 
автомобільний 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

автомобільним 
транспортом, 
міжнародних 

перевезень 
пасажирів та 

вантажів 



373 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

автомобільним 
транспортом». 

17
3 

Ліцензія на 
міжнародні 
перевезення 

пасажирів легковими 
автомобілями на 

замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

166 Ліцензія на 
міжнародні 
перевезення 

пасажирів легковими 
автомобілями на 

замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

так прямо Закон України "Про 
автомобільний 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
автомобільним 

транспортом, 
міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 

транспортом». 

17
4 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів на таксі 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 

167 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів на таксі 

так прямо Закон України "Про 
автомобільний 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 



374 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

морським, 
автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

автомобільним 
транспортом, 
міжнародних 

перевезень 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом». 

17

5 

Ліцензія на 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів на таксі 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

168 Ліцензія на 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів на таксі 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

так прямо Закон України "Про 

автомобільний 
транспорт" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 



375 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

відходів 
автомобільним 

транспортом, 
міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 
транспортом». 

17
6 

Ліцензія на 
перевезення 

пасажирів 
малими/маломірним

и суднами 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

169 Ліцензія на 
перевезення 

пасажирів 
малими/маломірним

и суднами 

так прямо Кодекс 
торговельного 

мореплавства 
України 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 23 грудня 2015 
р. № 1186 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським 
транспортом" 

17

7 

Ліцензія на 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

170 Ліцензія на 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 

так прямо Закон України "По 

відходи" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 23 грудня 2015 

р. № 1186 "Про 

затвердження 



376 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

небезпечних відходів 
на суднах (крім 

малих/маломірних 
суден) 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

небезпечних відходів 
на суднах (крім 

малих/маломірних 
суден) 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським 

транспортом" 

17
8 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 
послуг з перевезення 

небезпечних 

вантажів повітряним 
транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

171 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 
послуг з перевезення 

небезпечних 

вантажів повітряним 
транспортом 

так прямо Повітряний кодекс 
від 19.05.2011 № 

3393-VI 

так постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 10 березня 2017 
р. № 134 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів повітряним 

транспортом" 



377 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

17
9 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 
послуг з перевезення 
небезпечних відходів 

повітряним 
транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

172 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 
послуг з перевезення 
небезпечних відходів 

повітряним 
транспортом 

так прямо Повітряний кодекс 
від 19.05.2011 № 

3393-VI 

так постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 10 березня 2017 
р. № 134 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів повітряним 

транспортом" 

18

0 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 

послуг з перевезення 
пасажирів 

повітряним 

транспортом 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

173 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 

послуг з перевезення 
пасажирів 

повітряним 

транспортом 

так прямо Повітряний кодекс 

від 19.05.2011 № 
3393-VI 

так постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 10 березня 2017 

р. № 134 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 



378 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

відходів повітряним 
транспортом" 

18
1 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
перевезення 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 

залізничним 
транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

174 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
перевезення 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних відходів 

залізничним 
транспортом 

так прямо Закон України “Про 
залізничний 

транспорт” 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 9 грудня 2015 р. 
№ 1168 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

залізничним 
транспортом». 

18
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 

пасажирів 
залізничним 

транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 

175 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 

пасажирів 
залізничним 

транспортом 

так прямо Закон України “Про 
залізничний 
транспорт” 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 9 грудня 2015 р. 

№ 1168 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 

пасажирів, 



379 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 
транспортом 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

залізничним 
транспортом». 

18
3 

Разова 
(індивідуальна) 

ліцензія 

27 Зовнішньоекономі
чна діяльність 

176 Разова 
(індивідуальна) 

ліцензія 

так прямо Закон України "Про 
зовнішньоекономі

чну діяльність" 

так Наказ Мінекономіки 
від 17.04.2000 № 47 

“Про затвердження 
Положення про 
порядок видачі 

разових 
(індивідуальних) 

ліцензій” 

18
4 

Ліцензія на експорт 
товарів  

27 Зовнішньоекономі
чна діяльність 

177 Ліцензія на експорт 
товарів  

так прямо Закон України "Про 
зовнішньоекономі

чну діяльність" 

так Наказ Мінекономіки 
від 09.09.2009 № 
991 “Про порядок 

ліцензування 
експорту товарів” 

18
5 

Ліцензія на експорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, 
що їх  

містять 

27 Зовнішньоекономі
чна діяльність 

178 Ліцензія на експорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, 
що їх  

містять 

так прямо Закон України "Про 
зовнішньоекономі

чну діяльність" 

так Наказ Мінекономіки 
від 09.09.2009 № 
991 “Про порядок 

ліцензування 

експорту товарів” 

18

6 

Ліцензія на імпорт 

товарів 

27 Зовнішньоекономі

чна діяльність 

179 Ліцензія на імпорт 

товарів 

так прямо Закон України "Про 

зовнішньоекономі
чну діяльність" 

так Наказ Мінекономіки 

від 14,09.2007 № 
302 “Про 

затвердження 

нормативно- 
правових актів щодо 

ліцензування 



380 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

імпорту товарів та 
внесення змін до 

Порядку розгляду 
заявок на видачу 
ліцензій у сфері 

нетарифного 

регулювання 
зовнішньоекономіч

ної діяльності в 

Міністерстві 
економіки України” 

18
7 

Ліцензія на імпорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, 

що їх  
містять 

27 Зовнішньоекономі
чна діяльність 

180 Ліцензія на імпорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, 

що їх  
містять 

так прямо Закон України "Про 
зовнішньоекономі

чну діяльність" 

так Наказ Мінекономіки 
від 14,09.2007 № 

302 “Про 

затвердження 
нормативно- 

правових актів щодо 
ліцензування 

імпорту товарів та 
внесення змін до 
Порядку розгляду 

заявок на видачу 
ліцензій у сфері 

нетарифного 

регулювання 
зовнішньоекономіч

ної діяльності в 

Міністерстві 
економіки України” 

18

8 

Спеціальна ліцензія 

на імпорт 

27 Зовнішньоекономі

чна діяльність 

181 Спеціальна ліцензія 

на імпорт 

так прямо Закон України "Про 

застосування 

так Наказ Мінекономіки 

від 01.08.2002 N 232 



381 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

спеціальних 
заходів щодо 

імпорту в Україну" 

Про порядок 
ліцензування 

імпорту товарів в 
Україну, які є 

об'єктом 
застосування 

спеціальних заходів 

18

9 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

транспортування 
нафти, 

нафтопродуктів 

магістральним 
трубопроводом 

28 Транспортування 

нафти, 
нафтопродуктів 
магістральним 

трубопроводом 

Немає Немає так прямо Закон України 

«Про 
трубопровідний 
транспорт» від 

15.05.1996 № 
192/96-ВР 

так Постанова 

Національної 
комісії, що здійснює 

державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 

послуг від 
16.02.2017 № 202 

«Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

транспортування 
нафти, 

нафтопродуктів 

магістральним 
трубопроводом» 

19

0 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

29 Діяльність на ринку 

природного газу 

182 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

так прямо Закон України « 

Про ринок 
природного газу» 
від 09.04.2015 № 

329-VIII 

так Постанова 

Національної 
комісії, що здійснює 

державне 

регулювання у 



382 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

розподілу 
природного газу 

розподілу 
природного газу 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг від 
16.02.2017 № 201 

«Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності на ринку 

природного газу» 

19

1 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності зі 

зберігання 
природного газу 

29 Діяльність на ринку 

природного газу 

183 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності зі 

зберігання 
природного газу 

так прямо Закон України « 

Про ринок 
природного газу» 
від 09.04.2015 № 

329-VIII 

так Постанова 

Національної 
комісії, що здійснює 

державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 
послуг від 

16.02.2017 № 201 
«Про затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності на ринку 

природного газу» 

19
2 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
постачання 

природного газу 

29 Діяльність на ринку 
природного газу 

184 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
постачання 

природного газу 

так прямо Закон України « 
Про ринок 

природного газу» 
від 09.04.2015 № 

329-VIII 

так Постанова 
Національної 

комісії, що здійснює 
державне 

регулювання у 

сферах енергетики 



383 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

та комунальних 
послуг від 

16.02.2017 № 201 
«Про затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності на ринку 

природного газу» 

19
3 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

транспортування 

природного газу  

29 Діяльність на ринку 
природного газу 

185 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

транспортування 

природного газу  

так прямо Закон України « 
Про ринок 

природного газу» 
від 09.04.2015 № 

329-VIII 

так Постанова 
Національної 

комісії, що здійснює 
державне 

регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг від 
16.02.2017 № 201 

«Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності на ринку 

природного газу» 

19
4 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг установки LNG 

29 Діяльність на ринку 
природного газу 

186 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг установки LNG 

так прямо Закон України « 
Про ринок 

природного газу» 

від 09.04.2015 № 
329-VIII 

ні Немає 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

19
5 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

централізованого 
водопостачання 

(виробництво та/або 
транспортування 

та/або постачання 

питної води 
споживачам) та/або 

водовідведення 

(відведення та/або 
очищення стічної 
води) у разі, якщо 

системи 
централізованого 
водопостачання 

та/або 
водовідведення 

суб’єктів 
господарювання 

розташовані в 
одному чи декількох 
населених пунктах у 

межах території 
однієї або більше 

областей (включаючи 

місто Київ), сукупна 
чисельність 

населення яких 

30 Централізоване 
водопостачання та 

водовідведення 

187 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

централізованого 
водопостачання 

(виробництво та/або 
транспортування 

та/або постачання 

питної води 
споживачам) та/або 

водовідведення 

(відведення та/або 
очищення стічної 
води) у разі, якщо 

системи 
централізованого 
водопостачання 

та/або 
водовідведення 

суб’єктів 
господарювання 

розташовані в 
одному чи декількох 
населених пунктах у 

межах території 
однієї або більше 

областей (включаючи 

місто Київ), сукупна 
чисельність 

населення яких 

так прямо Закон України 
«Про питну воду та 

питне 
водопостачання» 
від 10.01.2002 № 

2918-III 

так Ліцензійні умови 
провадження 

господарської 
діяльності з 

централізованого 
водопостачання та 

водовідведення, 
затверджені 
постановою 

Національної 
комісії, що здійснює 

державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 

послуг, від 
22.03.2017 № 307 



385 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

становить більше ніж 
сто тисяч осіб та 

обсяги реалізації 
послуг яких 
становлять 

відповідно: з 

централізованого 
водопостачання - 
більше ніж триста 

тисяч метрів кубічних 
на рік; з 

централізованого 

водовідведення - 
більше ніж двісті 

тисяч метрів кубічних 

на рік 

становить більше ніж 
сто тисяч осіб та 

обсяги реалізації 
послуг яких 
становлять 

відповідно: з 

централізованого 
водопостачання - 
більше ніж триста 

тисяч метрів кубічних 
на рік; з 

централізованого 

водовідведення - 
більше ніж двісті 

тисяч метрів кубічних 

на рік 

19
6 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

централізованого 

водопостачання 
(виробництво та/або 

транспортування 

та/або постачання 
питної води 

споживачам) та/або 

водовідведення 
(відведення та/або 
очищення стічної 

води) для суб’єктів 

30 Централізоване 
водопостачання та 

водовідведення 

188 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

централізованого 

водопостачання 
(виробництво та/або 

транспортування 

та/або постачання 
питної води 

споживачам) та/або 

водовідведення 
(відведення та/або 
очищення стічної 

води) для суб’єктів 

так прямо Закон України 
«Про питну воду та 

питне 
водопостачання» 
від 10.01.2002 № 

2918-III 

так Ліцензійні умови 
провадження 

господарської 
діяльності з 

централізованого 

водопостачання та 
водовідведення, 

затверджені 

постановою 
Національної 

комісії, що здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 



386 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

господарювання, що 
не підпадають під 

критерії регулювання 
НКРЕКП 

господарювання, що 
не підпадають під 

критерії регулювання 
НКРЕКП 

послуг, від 
22.03.2017 № 307 

19

7 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

постачання теплової 
енергії суб’єктів 

господарювання, 

якщо заявлений 
(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 

постачання теплової 
енергії на підставі 

договору (договорів) 
у наступному 

(минулому) 
календарному році 

перевищуватиме 

(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

забезпеченість 

споживачів 
приладами обліку 

теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року більше ніж 

70 %, станом на 01 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 
постачання 

теплової енергії, 
крім виробництва, 
транспортування та 

постачання 

теплової енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

189 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

постачання теплової 
енергії суб’єктів 

господарювання, 

якщо заявлений 
(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 

постачання теплової 
енергії на підставі 

договору (договорів) 
у наступному 

(минулому) 
календарному році 

перевищуватиме 

(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

забезпеченість 

споживачів 
приладами обліку 

теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року більше ніж 

70 %, станом на 01 

так прямо Закон України 

«Про 
теплопостачання» 
від 02.06.2005 № 

2633-IV 

так Ліцензійні умови 

провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

теплопостачання, 
затверджені 
постановою 

Національної 
комісії, що здійснює 

державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 
послуг, від 

22.03.2017 № 308 



387 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

січня 2018 року 
більше ніж 90 % 

січня 2018 року 
більше ніж 90 % 

19
8 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання теплової 

енергії суб’єктів 

господарювання у 
разі, якщо суб’єкт 
господарювання 

здійснює (планує 
здійснювати) 

постачання теплової 

енергії на території 
однієї області 

України (або лише на 
території міста 

Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 
постачання теплової 

енергії на підставі 

договору (договорів) 
у наступному 
(минулому) 

календарному році 
не перевищуватиме 

(не перевищував) 145 
тисяч Гкал (включно) 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 

постачання 
теплової енергії, 

крім виробництва, 

транспортування та 
постачання 

теплової енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

190 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання теплової 

енергії суб’єктів 

господарювання у 
разі, якщо суб’єкт 
господарювання 

здійснює (планує 
здійснювати) 

постачання теплової 

енергії на території 
однієї області 

України (або лише на 
території міста 

Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 
постачання теплової 

енергії на підставі 

договору (договорів) 
у наступному 
(минулому) 

календарному році 
не перевищуватиме 

(не перевищував) 145 
тисяч Гкал (включно) 

так прямо Закон України 
«Про 

теплопостачання» 

від 02.06.2005 № 
2633-IV 

так Ліцензійні умови 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 

постановою 
Національної 

комісії, що здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг, від 

22.03.2017 № 308 



388 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

та/або якщо 
забезпеченість 

споживачів 
приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 

2017 року менше ніж 
70 %, станом на 01 

січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

та/або якщо 
забезпеченість 

споживачів 
приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 

2017 року менше ніж 
70 %, станом на 01 

січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

19

9 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами, якщо 

заявлений 
(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 

транспортування 
теплової енергії в 

наступному 

(минулому) 
календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 145 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 
постачання 

теплової енергії, 

крім виробництва, 
транспортування та 

постачання 

теплової енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

191 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами, якщо 

заявлений 
(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 

транспортування 
теплової енергії в 

наступному 

(минулому) 
календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 145 

так прямо Закон України 

«Про 
теплопостачання» 
від 02.06.2005 № 

2633-IV 

так Ліцензійні умови 

провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

теплопостачання, 
затверджені 
постановою 

Національної 

комісії, що здійснює 
державне 

регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг, від 

22.03.2017 № 308 



389 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

тисяч Гкал та якщо 
суб’єкт 

господарювання 
здійснює ліцензовану 

діяльність з 
постачання теплової 

енергії при 
забезпеченості 

споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 серпня 

2017 року більше ніж 
70 %, станом на 01 

січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

тисяч Гкал та якщо 
суб’єкт 

господарювання 
здійснює ліцензовану 

діяльність з 
постачання теплової 

енергії при 
забезпеченості 

споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 серпня 

2017 року більше ніж 
70 %, станом на 01 

січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

20
0 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами суб’єктів 

господарювання у 
разі, якщо теплові 
мережі суб’єктів 
господарювання 

31 Виробництво 
теплової енергії, 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 

мережами та 
постачання 

теплової енергії, 

крім виробництва, 
транспортування та 

постачання 
теплової енергії за 

192 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами суб’єктів 

господарювання у 
разі, якщо теплові 
мережі суб’єктів 
господарювання 

так прямо Закон України 
«Про 

теплопостачання» 
від 02.06.2005 № 

2633-IV 

так Ліцензійні умови 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 
постановою 

Національної 

комісії, що здійснює 
державне 

регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг, від 
22.03.2017 № 308 



390 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

розташовані на 
території однієї 

області України (або 
лише на території 

міста Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 

теплової енергії в 
наступному 
(минулому) 

календарному році 
не перевищуватиме 

(не перевищував) 145 

тисяч Гкал та/або 
якщо суб’єкт 

господарювання 

здійснює ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 
енергії при 

забезпеченості 
споживачів 

приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року 
менше ніж 90 % 

нерегульованим 
тарифом 

розташовані на 
території однієї 

області України (або 
лише на території 

міста Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 

теплової енергії в 
наступному 
(минулому) 

календарному році 
не перевищуватиме 

(не перевищував) 145 

тисяч Гкал та/або 
якщо суб’єкт 

господарювання 

здійснює ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 
енергії при 

забезпеченості 
споживачів 

приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року 
менше ніж 90 % 



391 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

20
1 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 
теплової енергії (крім 

виробництва 
теплової енергії на 

теплоелектроцентра

лях, 
теплоелектростанція

х, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 

установках з 
використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних 
джерел енергії), якщо 

заявлений 
(фактичний згідно із 

звітністю) обсяг 
виробництва 

теплової енергії у 

наступному 
(минулому) 

календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 170 
тисяч Гкал та якщо 

31 Виробництво 
теплової енергії, 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 

постачання 
теплової енергії, 

крім виробництва, 

транспортування та 
постачання 

теплової енергії за 

нерегульованим 
тарифом 

193 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 
теплової енергії (крім 

виробництва 
теплової енергії на 

теплоелектроцентра

лях, 
теплоелектростанція

х, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 

установках з 
використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних 
джерел енергії), якщо 

заявлений 
(фактичний згідно із 

звітністю) обсяг 
виробництва 

теплової енергії у 

наступному 
(минулому) 

календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 170 
тисяч Гкал та якщо 

так прямо Закон України 
«Про 

теплопостачання» 
від 02.06.2005 № 

2633-IV 

так Ліцензійні умови 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 

постановою 
Національної 

комісії, що здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг, від 

22.03.2017 № 308 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

суб’єкт 
господарювання 

здійснює ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 
енергії при 

забезпеченості 
споживачів 

приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 
2017 року більше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року 
більше ніж 90 % 

суб’єкт 
господарювання 

здійснює ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 
енергії при 

забезпеченості 
споживачів 

приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 
2017 року більше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року 
більше ніж 90 % 

20
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії на 

теплоелектроцентра
лях, 

теплоелектростанція

х, атомних 
електростанціях і 
когенераційних 

установках 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 

постачання 
теплової енергії, 

крім виробництва, 

транспортування та 
постачання 

теплової енергії за 

194 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії на 

теплоелектроцентра
лях, 

теплоелектростанція

х, атомних 
електростанціях і 
когенераційних 

установках 

так прямо Закон України 
«Про 

теплопостачання» 

від 02.06.2005 № 
2633-IV 

так Ліцензійні умови 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 

постановою 
Національної 

комісії, що здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг, від 

22.03.2017 № 308 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

нерегульованим 
тарифом 

20
3 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії (крім 

виробництва 
теплової енергії на 

теплоелектроцентра

лях, 
теплоелектростанція

х, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних або 

поновлюваних 

джерел енергії), на 
виробничих об’єктах, 

що розташовані на 

території однієї 
області України (або 

лише на території 

міста Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно із 
звітністю) обсяг 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 

постачання 
теплової енергії, 

крім виробництва, 

транспортування та 
постачання 

теплової енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

195 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії (крім 

виробництва 
теплової енергії на 

теплоелектроцентра

лях, 
теплоелектростанція

х, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних або 

поновлюваних 

джерел енергії), на 
виробничих об’єктах, 

що розташовані на 

території однієї 
області України (або 

лише на території 

міста Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно із 
звітністю) обсяг 

так прямо Закон України 
«Про 

теплопостачання» 

від 02.06.2005 № 
2633-IV 

так Ліцензійні умови 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 

постановою 
Національної 

комісії, що здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг, від 

22.03.2017 № 308 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

виробництва 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному році 
не перевищуватиме 

(не перевищував) 170 
тисяч Гкал та/або 

якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює ліцензовану 

діяльність з 

постачання теплової 
енергії при 

забезпеченості 

споживачів 
приладами обліку 

теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

виробництва 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному році 
не перевищуватиме 

(не перевищував) 170 
тисяч Гкал та/або 

якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює ліцензовану 

діяльність з 

постачання теплової 
енергії при 

забезпеченості 

споживачів 
приладами обліку 

теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

20

4 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва 
теплової енергії на 

установках з 
використанням 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

196 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва 
теплової енергії на 

установках з 
використанням 

так прямо Закон України 

«Про 
теплопостачання» 
від 02.06.2005 № 

2633-IV 

так Ліцензійні умови 

провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

теплопостачання, 
затверджені 
постановою 

Національної 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

нетрадиційних або 
поновлюваних 

джерел енергії 

мережами та 
постачання 

теплової енергії, 
крім виробництва, 
транспортування та 

постачання 

теплової енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

нетрадиційних або 
поновлюваних 

джерел енергії 

комісії, що здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 
послуг, від 

22.03.2017 № 308 

20
5 

Ліцензія на 
провадження 

охоронної діяльності 

32 Охоронна 
діяльність 

Немає Немає так прямо Закон України 
«Про охоронну 

діяльність» від 
22.03.2012 року № 

4616-VI 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 18.11.2015 року 
№ 960 «Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

охоронної 
діяльності» 

20
6 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

перероблення 

побутових відходів у 
разі, якщо суб'єкт 
господарювання 

провадить (має намір 

провадити) 
діяльність з 

перероблення 

побутових відходів 

33 Перероблення 
побутових відходів 

Немає Немає так прямо Закон України 
«Про державне 

регулювання у 
сфері комунальних 

послуг» від 

09.07.2010 року № 
2479-VI 

так Постанова 
Національної 

комісії, що здійснює 
державне 

регулювання у сфері 

комунальних послуг 
від 25.05.2017 № 

683 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 



396 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

для населених 
пунктів з чисельністю 

населення понад 100 
тисяч осіб (сукупно), 

та/або суб'єкт 
господарювання 

провадить (має намір 
провадити) 
діяльність з 

перероблення 
побутових відходів на 
об'єктах з потужністю 

понад 50 тисяч тонн 
побутових відходів на 

рік 

перероблення 
побутових відходів» 

20
7 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
захоронення 

побутових відходів у 

разі, якщо суб'єкт 
господарювання 

провадить (має намір 

провадити) 
діяльність з 

захоронення 

побутових відходів 
для населених 

пунктів з чисельністю 
населення понад 100 

34 Захоронення 
побутових відходів 

Немає Немає так прямо Закон України 
«Про державне 
регулювання у 

сфері комунальних 
послуг» від 

09.07.2010 року № 

2479-VI 

так Постанова 
Національної 

комісії, що здійснює 

державне 
регулювання у сфері 
комунальних послуг 

від 04.04.2017 № 
467 «Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
захоронення 

побутових відходів» 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

тисяч осіб (сукупно) 
та/або суб'єкт 

господарювання 
провадить (має намір 

провадити) 
діяльність з 

захоронення 
побутових відходів на 

об'єктах 

(полігон/звалище) з 
потужністю понад 50 

тисяч тонн або 200 

тисяч метрів кубічних 
побутових відходів на 

рік 

20
8 

Ліцензія на право 
інкасації та 

перевезення банкнот 

і монет та інших 
цінностей 

35 Інкасація та 
перевезення 

банкнот і монет та 

інших цінностей 

Немає Немає ні опосередкован
о 

Закон України 
«Про 

Національний банк 

України» 

так Постанова НБУ "Про 
затвердження 

Положення про 

порядок видачі 
юридичним особам 
ліцензії на надання 

банкам послуг з 
інкасації" №926 від 

24.12.2015 

20
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності 
небанківських 

фінансових установ, 

які мають намір стати 

36 Діяльність 
небанківських 

фінансових 

установ, які мають 
намір стати 
учасниками 

платіжних систем, 

Немає Немає ні опосередкован
о 

Закон України 
«Про 

Національний банк 

України» 

так Постанова 
Правління НБУ "Про 

затвердження 

Положення про 
порядок видачі 
небанківським 

фінансовим 



398 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

учасниками 
платіжних систем, на 

переказ коштів без 
відкриття рахунків 

на переказ коштів 
без відкриття 

рахунків 

установам ліцензії 
на переказ коштів у 

національній валюті 
без відкриття 

рахунків" №57 від 
26.02.2013 

21
0 

Генеральна ліцензія 
на здійснення 

валютних операцій 
(банкам і філіям 

іноземних банків) 

37 Здійснення 
валютних операцій 

197 Генеральна ліцензія 
на здійснення 

валютних операцій 
(банкам і філіям 

іноземних банків) 

ні прямо Декрет Кабінету 
Міністрів України 

"Про систему 
валютного 

регулювання і 

валютного 
контролю" від 

19.02.1993 № 15-

93 

так Постанова 
Правління 

Національного 
Банку України «Про 

затвердження 

Положення про 
порядок надання 
банкам і філіям 

іноземних банків 
генеральних 
ліцензій на 
здійснення 

валютних операцій» 
від 15.08.2011 № 

281 

21
1 

Генеральна ліцензія 
на здійснення 

валютних операцій 
(небанківським 

фінансовим 
установам, 

національному 
оператору поштового 

зв'язку) 

37 Здійснення 
валютних операцій 

198 Генеральна ліцензія 
на здійснення 

валютних операцій 
(небанківським 

фінансовим 
установам, 

національному 
оператору поштового 

зв'язку) 

ні прямо Декрет Кабінету 
Міністрів України 

"Про систему 
валютного 

регулювання і 
валютного 

контролю" від 
19.02.1993 № 15-

93 

так Постанова 
Національного 

Банку України "Про 
затвердження 

Положення про 
порядок надання 

небанківським 
фінансовим 
установам, 

національному 



399 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

оператору 
поштового зв'язку 

генеральних 
ліцензій на 
здійснення 

валютних операцій" 

від 09.08.2002 № 
297 

21
2 

Індивідуальна 
ліцензія на 

переказування 

іноземної валюти за 
межі України з метою 
придбання облігацій 

зовнішніх державних 
позик України 

37 Здійснення 
валютних операцій 

199 Індивідуальна 
ліцензія на 

переказування 

іноземної валюти за 
межі України з метою 
придбання облігацій 

зовнішніх державних 
позик України 

ні прямо Декрет Кабінету  
Міністрів України 
від 19.02.93 N 15-

93 "Про систему  
валютного 

регулювання і 

валютного 
контролю" 

так Постанова 
Національного 

банку України "Про 

затвердження 
Положення про 
порядок видачі  

резидентам 
індивідуальних 

ліцензій на 
переказування  

іноземної валюти за 
межі України з 

метою придбання  

облігацій зовнішніх 
державних позик 

України" від 

29.01.2003 № 35 

21
3 

Індивідуальна 
ліцензія на право 

переказування за 
межі України 

іноземної валюти для 

оплати банківських 

37 Здійснення 
валютних операцій 

200 Індивідуальна 
ліцензія на право 

переказування за 
межі України 

іноземної валюти для 

оплати банківських 

ні прямо Декрет Кабінету  
Міністрів України 

від 19.02.93 N 15-
93 "Про систему  

валютного 

регулювання і 

так Постанова 
Правління 

Національного 
Банку України "Про 

затвердження 

Положення про 



400 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

металів та 
проведення  

окремих валютних 
операцій 

уповноваженим 
банком 

металів та 
проведення  

окремих валютних 
операцій 

уповноваженим 
банком 

валютного 
контролю" 

порядок  
видачі 

індивідуальних 
ліцензій на 

переказування  
іноземної валюти за 

межі України для 
оплати  

банківських металів 

та проведення  
окремих валютних 

операцій" від 

17.06.2004 № 266 

21

4 

Індивідуальна 

ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти для 

оплати банківських 
металів та 

проведення  

окремих валютних 
операцій (суб'єкту 
господарювання - 

резиденту) 

37 Здійснення 

валютних операцій 

201 Індивідуальна 

ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти для 

оплати банківських 
металів та 

проведення  

окремих валютних 
операцій (суб'єкту 
господарювання - 

резиденту) 

ні прямо Декрет Кабінету  

Міністрів України 
від 19.02.93 N 15-
93 "Про систему  

валютного 

регулювання і 
валютного 
контролю" 

так Постанова 

Правління 
Національного 

Банку України "Про 
затвердження 

Положення про 
порядок  

видачі 

індивідуальних 
ліцензій на 

переказування  

іноземної валюти за 
межі України для 

оплати  

банківських металів 
та проведення  

окремих валютних 



401 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

операцій" від 
17.06.2004 № 266 

21
5 

Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти для 

оплати банківських 

металів та 
проведення  

окремих валютних 

операцій 
уповноваженим 
банком (фізичній 

особі - резиденту) 

37 Здійснення 
валютних операцій 

202 Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти для 

оплати банківських 

металів та 
проведення  

окремих валютних 

операцій 
уповноваженим 
банком (фізичній 

особі - резиденту) 

ні прямо Декрет Кабінету  
Міністрів України 
від 19.02.93 N 15-

93 "Про систему  
валютного 

регулювання і 

валютного 
контролю" 

так Постанова 
Правління 

Національного 

Банку України "Про 
затвердження 

Положення про 

порядок  
видачі 

індивідуальних 

ліцензій на 
переказування  

іноземної валюти за 

межі України для 
оплати  

банківських металів 
та проведення  

окремих валютних 
операцій" від 

17.06.2004 № 266 

21
6 

Індивідуальна 
ліцензія на 

використання 
іноземної валюти на 
території України як 

засобу платежу 

37 Здійснення 
валютних операцій 

203 Індивідуальна 
ліцензія на 

використання 
іноземної валюти на 
території України як 

засобу платежу 

ні прямо Декрет Кабінету  
Міністрів України 

від 19.02.93 N 15-
93 "Про систему  

валютного 
регулювання і 

валютного 
контролю" 

так Постанова 
Правління 

Національного 
Банку України "Про 

затвердження 
Положення  

про порядок видачі 
Національним 

банком України  

індивідуальних 



402 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

ліцензій на 
використання 

іноземної  
валюти на території 

України як засобу 
платежу" від 

14.10.2004 № 483 

21

7 

Індивідуальна 

ліцензія на 
використання 

іноземної валюти на 

території України як 
застави 

37 Здійснення 

валютних операцій 

204 Індивідуальна 

ліцензія на 
використання 

іноземної валюти на 

території України як 
застави 

ні прямо Декрет Кабінету  

Міністрів України 
від 19.02.93 N 15-
93 "Про систему  

валютного 
регулювання і 

валютного 

контролю" 

ні немає 

21
8 

Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 
резидентами 

(юридичними та 

фізичними особами-
підприємцями) 

валютних цінностей 

на рахунках за 
межами України 

37 Здійснення 
валютних операцій 

205 Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 
резидентами 

(юридичними та 

фізичними особами-
підприємцями) 

валютних цінностей 

на рахунках за 
межами України 

ні прямо Декрет Кабінету 
Міністрів України 

"Про систему 
валютного 

регулювання і 

валютного 
контролю" від 

19.02.1993 № 15-

93 

так Постанова 
Правління 

Національного 
Банку України «Про 

затвердження 

Положення про 
порядок видачі 
Національним 

банком України 
індивідуальних 

ліцензій на 
розміщення 

резидентами 
(юридичними та 

фізичними особами) 

валютних цінностей 



403 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

на рахунках за 
межами України» 

від 14.10.2004 № 
485 

21

9 

Індивідуальна 

ліцензія на 
розміщення 

резидентами 

(фізичними особами, 
які не є 

підприємцями) 

валютних цінностей 
на рахунках за 

межами України 

37 Здійснення 

валютних операцій 

206 Індивідуальна 

ліцензія на 
розміщення 

резидентами 

(фізичними особами, 
які не є 

підприємцями) 

валютних цінностей 
на рахунках за 

межами України 

ні прямо Декрет Кабінету 

Міністрів України 
"Про систему 

валютного 

регулювання і 
валютного 

контролю" від 

19.02.1993 № 15-
93 

так Постанова 

Правління 
Національного 

Банку України «Про 

затвердження 
Положення про 
порядок видачі 

Національним 
банком України 
індивідуальних 

ліцензій на 
розміщення 
резидентами 

(юридичними та 

фізичними особами) 
валютних цінностей 

на рахунках за 

межами України» 
від 14.10.2004 № 

485 

22
0 

Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за кордон 
(не за умови 

здійснення інвестиції 

протягом 

38 Здійснення 
інвестицій за 

кордон 

207 Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за кордон 
(не за умови 

здійснення інвестиції 

протягом 

ні не 
передбачено 

немає так Постанова 
Правління 

Національного 

Банку України «Про 
затвердження 
Інструкції про 

порядок видачі 



404 

№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

календарного року 
на суму понад 50 000 

доларів США 
(еквівалента цієї суми 

в іншій іноземній 
валюті за офіційним 

курсом гривні до 
іноземних валют, 

установленим 

Національним 
банком на день 

подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи) 

календарного року 
на суму понад 50 000 

доларів США 
(еквівалента цієї суми 

в іншій іноземній 
валюті за офіційним 

курсом гривні до 
іноземних валют, 

установленим 

Національним 
банком на день 

подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи) 

індивідуальних 
ліцензій на 

здійснення 
інвестицій за 
кордон» від 

16.03.1999 № 122 

22
1 

Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за кордон 
протягом 

календарного року 

на здійснення 
інвестиції(ій) на суму 
понад 50 000 доларів 

США (еквівалента цієї 
суми в іншій 

іноземній валюті за 

офіційним курсом 
гривні до іноземних 

валют, установленим 
Національним 

38 Здійснення 
інвестицій за 

кордон 

208 Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за кордон 
протягом 

календарного року 

на здійснення 
інвестиції(ій) на суму 
понад 50 000 доларів 

США (еквівалента цієї 
суми в іншій 

іноземній валюті за 

офіційним курсом 
гривні до іноземних 

валют, установленим 
Національним 

ні не 
передбачено 

немає так Постанова 
Правління 

Національного 

Банку України «Про 
затвердження 
Інструкції про 

порядок видачі 
індивідуальних 

ліцензій на 

здійснення 
інвестицій за 
кордон» від 

16.03.1999 № 122 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

банком на день 
подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи 

банком на день 
подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи 

22
2 

Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

резидентами 
майнових інвестицій 
за межами України 

39 Здійснення 
резидентами 

майнових 

інвестицій за 
межами України 

Немає Немає ні прямо Указ Президента 
України «Про 
інвестування 

майнових 
цінностей 

резидентами за 

межами України» 
від 13.09.1995 № 

839/95 

так Постанова КМУ 
"Про затвердження 

Положення про 

порядок видачі 
індивідуальних 

ліцензій на 

здійснення 
резидентами 

майнових інвестицій 

за межами України і 
Положення про 

порядок контролю 
та звітності щодо 

використання 
майнових 

цінностей, які 

інвестуються за 
межами України" 
від 19.02.1996 № 

229 

22
3 

Ліцензія на 
користування 

радіочастотним 
ресурсом України 

40 Користування 
радіочастотним 

ресурсом України 

Немає Немає ні прямо Закон України "Про 
радіочастотний 

ресурс України" від 
01.06.2000 № 

1770-III 

так Рішення 
Національної комісії 

з питань 
регулювання зв'язку 
"Про затвердження 

Ліцензійних умов 
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№ 

п/
п 

Назва ліцензії № 

п/п 
вид

у 

Вид №п/п 

підвид
у 

Підвид  Чи 

передбачен
о Законом 

України 
"Про 

ліцензуванн
я видів 

господарськ

ої 
діяльності"? 

Чи 

передбачено 
спеціальним 

Законом 
необхідність 

одержання 
ліцензії? 
(прямо/ 

опосередкован
о/ не 

передбачено) 

Закон Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

користування 
радіочастотним 

ресурсом України" 
від 19.08.2005 № 53 

22

4 

Ліцензія на 

добування 
мисливських тварин 

41 Добування 

мисливських 
тварин 

Немає Немає ні прямо Закон України "Про 

мисливське 
господарство та 
полювання" від 

22.02.2000 № 
1478-III 

так Наказ Міністерства 

аграрної політики та 
продовольства 

України "Про 

затвердження 
Положення про 

правила 

проведення 
полювань, 

поводження із 

зброєю та порядок 
видачі ліцензій на 

добування 
мисливських 

тварин" від 
17.10.2011 № 549 
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Таблиця №8. 
Перелік незаконних та неактуальних нормативно-правових актів 

№ 

п/п 
Назва нормативно-правового акту Незаконний/Неактуальний 

1 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий порядок видачі ліцензій на 
право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних напоїв 

і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими 
виробами» від 13.05.1996 № 493 

незаконний 

2 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування видачі суб'єктам 

підприємницької діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим і 
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 31.03.1999 № 500  

незаконний 

3 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення 

виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом" від 29.08.2002 № 
1266  

незаконний 

4 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1994 № 508 «Про заходи щодо 

виконання Закону України «Про пожежну безпеку» 
неактуальний 

5 

Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку застосування фінансових 
санкцій, передбачених статтею 17 Закону України "Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів" від 02.06.2003 № 790  

незаконний 

6 
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 706 "Про порядок 

продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів 

самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії  

незаконний 

7 
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576 "Про затвердження 

Положення про дозвільну систему"  
незаконний 

8 

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг "Про затвердження Ліцензійних умов провадження  діяльності з 

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах" від 09.10.2012 р. 
№1676 

неактуальний 

9 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
24.06.2004 р. №1225 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із 

залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів бдівництва 

та/або здійснення операцій з нерухомістю" 

неактуальний 

10 
Рішення Нацрада телерадіомовлення "Про затвердження Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги" від 28.12.2011 № 2979  
незаконний 

11 

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції «Про Порядок 
оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, 

коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 

14.02.2002 № 42 

незаконний 

12 

Наказ Державної Податковї Адміністрації України "Про затвердження Порядку 
пломбування місць  

можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних  

апаратах підприємств - виробників спирту  
та спиртовмісної продукції всіх форм власності" від 12.12.2006 № 771  

незаконний 

13 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від N 622 від 21.08.98 "Про затвердження 
Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та 

використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв 

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та 
патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових 

матеріалів"  

незаконний 
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№ 
п/п 

Назва нормативно-правового акту Незаконний/Неактуальний 

14 
Постанова НБУ "Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам 

ліцензії на надання банкам послуг з інкасації" №926 від 24.12.2015  
незаконний 

15 
Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Інструкції про 

порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон» від 

16.03.1999 № 122 

незаконний 

16 
Наказ МОЗ "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини" від 10.04.2012 № 251  
неактуальний 

17 
Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про порядок направлення на стажування 

лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності " № 48 від 17.03.1993  
неактуальний 

18 

Постанова Міністерства праці України "Положення про умови і порядок видачі 
реєстраційних сертифікатів і ліцензій комерційним бюро, агентствам та іншим 

організаціям на надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією, підготовкою, 
перепідготовкою, підвищенням кваліфікації, а також працевлаштуванням громадян 

України за кордоном" від 14.07.1992 № 35  

неактуальний 

19 
Наказ Міністретсва освіти і науки "Про затвердження Примірного статуту дошкільного 

навчального закладу" від 24.04.2003 № 257  
незаконний 

20 

Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 14.05.1996 
№260 "Про затвердження зразків ліцензій на право здійснення 

експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі 

спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними  
напоями та тютюновими виробами" 

незаконний 

21 

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і 
Міністерства фінансів України від 12.12.2002 р. № 128/1037«Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення 
лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» 

неактуальний 

22 
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2010 № 278 "Про 

затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту"  
незаконний 

23 

Наказ Державного комітету України по туризму "Про затвердження Інструкції про 

порядок видачі суб'єктам підприємництва спеціальних дозволів (ліцензій) на діяльність, 
пов'язану з наданням туристичних послуг, а також Інструкції про умови і правила 

здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг, та 
контролю за їх дотриманням" від 27.07.1994 № 79  

неактуальний 

24 
Постанова Національного Банку України "Про затвердження тарифів на послуги 

(операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України" від 12.08.2003 

№ 333 

незаконний 

25 
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження 
Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок 

видачі ліцензій на добування мисливських тварин" від 17.10.2011 № 549  

незаконний 
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Таблиця №9. 
Визначення ліцензії наявні в нормативному полі 

№п/п Визначення Назва НПА 

1 

Ліцензія — строковий документ, який дозволяє його 
власникові здійснювати певний вид підприємницької 
діяльності, що підлягає ліцензуванню. 

Про затвердження Положення про порядок та умови 

видачі інформації з Єдиного ліцензійного реєстру  
Ліцензійна палата; Наказ, Положення від 15.11.1996 № 
ЛП-37 

2 

Ліцензія - єдиний документ дозвільного характеру, 

який видається НКРЕ і дає право на здійснення 
зазначеного в ньому певного виду підприємницької 
діяльності протягом установленого строку. 

Про затвердження Умов та Правил здійснення 
підприємницької діяльності з виробництва електричної 

енергії 
Нацкомелектроенергетики; Постанова, Умови, Правила 
від 08.02.1996 № 3 

3 

Ліцензія — документ державного зразка, що дає право 
суб'єкту господарювання на здійснення зазначених у 
ньому видів діяльності з обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів наркотичних 
засобів і психотропних речовин протягом визначеного 
строку за умови виконання ліцензійних умов. 

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 
прекурсори 
Закон України від 15.02.1995 № 60/95-ВР 

4 

Ліцензія — документ державного зразка, що дає право 
на здійснення зазначеного в ньому виду господарської 

діяльності протягом установленого строку за умови 
виконання ліцензійних умов. 

Про особливості державного регулювання діяльності 
суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, 
експортом, імпортом дисків для лазерних систем 

зчитування 
Закон України від 17.01.2002 № 2953-III 

5 

Ліцензія — документ державного зразка, який 
засвідчує право суб'єкта господарювання-ліцензіата на 
провадження зазначеного в ньому виду господарської 

діяльності протягом визначеного строку за умови 
виконання ліцензійних умов. Відносини, пов'язані з 
ліцензуванням певних видів господарської діяльності, 

регулюються законом. 

Господарський кодекс України 

Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV 

6 

Ліцензія — виданий Держатомрегулювання відповідно 
оформлений документ, який підтверджує право 

заявника на провадження діяльності, пов'язаної з 
перевезенням радіоактивних матеріалів, за умови 
забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. 

Про затвердження Положення про порядок здійснення 
перевезення радіоактивних матеріалів територією 

України 
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 
15.10.2004 № 1373 

7 

Ліцензія - індивідуальна ліцензія, видана Національним 
банком резиденту на розміщення валютних цінностей 
на рахунку (рахунках), відкритому (відкритих) за 

межами України 

Про затвердження Положення про порядок видачі 
Національним банком України індивідуальних ліцензій на 

розміщення резидентами (юридичними та фізичними 
особами) валютних цінностей на рахунках за межами 
України 
Постанова Національного банку України; Форма типового 

документа, Положення від 14.10.2004 № 485 

8 

Ліцензія — документ державного зразка, який 

засвідчує право страховика на провадження діяльності 
з обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних 

засобів за умови виконання вимог, установлених цими 
Ліцензійними умовами. 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних 
засобів 

Держфінпослуг; Розпорядження, Умови, Форма типового 
документа, Вимоги від 23.12.2004 № 3178 

9 

Ліцензія — документ установленого зразка, який 

засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з 
надання фінансових кредитів за рахунок залучених 
коштів протягом визначеного строку за умови 

виконання ним цих Ліцензійних умов. 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок 
залучених коштів кредитними установами 
Держфінпослуг; Розпорядження, Умови, Форма типового 

документа від 18.10.2005 № 4802 

10 

Ліцензія — документ державного зразка, який 

засвідчує право ліцензіата на провадження 
зазначеного в ньому виду господарської діяльності 

Про затвердження Інструкції про порядок спеціального 

використання риби та інших водних живих ресурсів 
Мінагрополітики України, Мінприроди України; Наказ, 
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№п/п Визначення Назва НПА 

протягом визначеного строку за умови виконання 
ліцензійних умов. 

Інструкція, Форма типового документа, Форма від 
11.11.2005 № 623/404 

11 

Ліцензія — документ державного зразка, який 
засвідчує право ліцензіата провадити діяльність із 
залучення коштів установників управління майном для 

фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення 
операцій з нерухомістю протягом визначеного строку 
за умови виконання цих Ліцензійних умов. 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 24.06.2004 N 1225 "Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності 
із залучення коштів фізичних осіб - установників 

управління майном для фінансування об'єктів 
будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю" 
Держфінпослуг; Розпорядження 

12 

Ліцензія — документ державного зразка, який 
засвідчує право ліцензіата на провадження 

господарської діяльності з переробки донорської крові 
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім 
діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і 

клітин людини, за умови виконання Ліцензійних умов. 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з переробки донорської крові та 
її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім 

діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин 
людини 
МОЗ України; Наказ, Умови, Форма типового документа, 

Заява, Опис, Довідка від 04.02.2011 № 65 

13 

Ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань про рішення органу 
ліцензування щодо наявності у суб’єкта 
господарювання права на провадження визначеного 

ним виду господарської діяльності, що підлягає 
ліцензуванню 

Про ліцензування видів господарської діяльності 
Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII 

14 

Ліцензія - виписаний на спеціальному бланку 

документ, згідно з яким Національний банк надає 
юридичній особі право на наданням банкам послуг з 
інкасації 

Про затвердження Положення про порядок видачі 
юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з 
інкасації 

Постанова Національного банку України; Положення, 
Форма типового документа, Заява, Висновок, Журнал від 
24.12.2015 № 926 



411 

Таблиця №10. 
Процедури видачі/переоформлення/анулювання ліцензій 
№ 
п/
п  

Назва № 
п/п 
вид

у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 
Закон про 

ліцензуван
ня  

встановле
ння 

процедури 
ліцензуван

ня  
відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн

я  
встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 
визначеним

и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  

ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 
процедура 

видачі 
ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 
процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 
процедура 

анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 
процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле

ння ліцензії, 
я ка 

встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 
в  Законі про 

ліцензування
?  

Ч и 
приведено 
спеціальни

й Закон у 
відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 
господарської діяльності "з 

урахуванням особливостей 
встановлених іншими 

Законами" та "у відповідності 
д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

1 Банківська ліцензія 1 Банківська 
діяльність 

Нема
є 

Немає так Ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

2 Ліцензія на 
адміністрування 

фінансових активів 
для придбання 
товарів у групах 

2 Надання 
фінансових 

послуг 

1 Ліцензія на 
адміністрування 

фінансових активів 
для придбання 
товарів у групах 

Ні Ні Так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так так Ні потребує 

3 Ліцензія на 
управління майном 
для фінансування 

об’єктів 
будівництва та/або 

здійснення 
операцій з 

нерухомістю 

2 Надання 
фінансових 

послуг 

2 Ліцензія на 
управління майном 
для фінансування 

об’єктів 
будівництва та/або 

здійснення 
операцій з 

нерухомістю 

Ні Ні Так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так так Ні потребує 

4 Ліцензія з надання 
послуг у сфері 
страхування в 

частині проведення 
конкретних видів 

страхування, 
визначених 

законодавством 

2 Надання 
фінансових 

послуг 

3 Ліцензія з надання 
послуг у сфері 
страхування в 

частині проведення 
конкретних видів 

страхування, 
визначених 

законодавством 

Ні Ні Так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так так Ні потребує 

5 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності, яка 
передбачає 
залучення 

фінансових активів 
із зобов’язанням 

2 Надання 
фінансових 

послуг 

4 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності, яка 
передбачає 
залучення 

фінансових активів 
із зобов’язанням 

Ні Ні Так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так так Ні потребує 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

щодо наступного їх 
повернення 

щодо наступного їх 
повернення 

6 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання послуг з 
фінансового лізингу 

2 Надання 
фінансових 

послуг 

5 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання послуг з 
фінансового лізингу 

ні ні Так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так так Ні потребує 

7 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання коштів у 
позику, в тому 

числі і на умовах 
фінансового 

кредиту 

2 Надання 
фінансових 

послуг 

6 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання коштів у 
позику, в тому 

числі і на умовах 
фінансового 

кредиту 

ні ні Так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так так Ні потребує 

8 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання гарантій та 
поручительства 

2 Надання 
фінансових 

послуг 

7 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання гарантій та 
поручительства 

ні Ні Так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так так Ні потребує 

9 Ліцензія з надання 
послуг з 

факторингу 

2 Надання 
фінансових 

послуг 

8 Ліцензія з надання 
послуг з 

факторингу 

ні Ні Так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так так Ні потребує 

10 Ліцензія на довірче 
управління 

фінансовими 

активами 

2 Надання 
фінансових 

послуг 

9 Ліцензія на довірче 
управління 

фінансовими 

активами 

ні ні Так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так так Ні потребує 

11 Ліцензія на 
надання послуг в 

системі 
накопичувального 

пенсійного 
забезпечення в 

частині 

2 Надання 
фінансових 

послуг 

10 Ліцензія на 
надання послуг в 

системі 
накопичувального 

пенсійного 
забезпечення в 

частині 

ні ні так Загальна 
дозвільна 

процедура 

ні так так Ні потребує 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

адміністрування 
недержавних 

пенсійних фондів 

адміністрування 
недержавних 

пенсійних фондів 

12 Ліцензія на 
здійснення 

діяльності із 
зберігання активів 
пенсійних фондів 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

11 Ліцензія на 
здійснення 

діяльності із 
зберігання активів 
пенсійних фондів 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

13 Ліцензія з 
андеррайтингу 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

12 Ліцензія з 
андеррайтингу 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

14 Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 

провадить 
клірингова  

установа або 
Розрахунковий  

центр з 
обслуговування 

договорів на 
фінансових ринках 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

13 Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 

провадить 
клірингова  

установа або 
Розрахунковий  

центр з 
обслуговування 

договорів на 
фінансових ринках 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

15 Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 

провадить 
Центральний 
депозитарій 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

14 Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 

провадить 
Центральний 
депозитарій 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

16 Ліцензія з 
організації торгівлі 

на фондовому 
ринку 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

15 Ліцензія з 
організації торгівлі 

на фондовому 
ринку 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

17 Ліцензія на 
брокерську 
діяльність 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

16 Ліцензія на 
брокерську 
діяльність 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

18 Ліцензія на 
дилерську 
діяльність 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

17 Ліцензія на 
дилерську 
діяльність 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

19 Ліцензія на 
здійснення 

депозитарної 
діяльності 

депозитарної 
установи 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

18 Ліцензія на 
здійснення 

депозитарної 
діяльності 

депозитарної 
установи 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

20 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 
іпотечним 

покриттям для 
банків, які не 
отримували 
ліцензій на 

провадження 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

19 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 
іпотечним 

покриттям для 
банків, які не 
отримували 
ліцензій на 

провадження 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

21 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 
іпотечним 

покриттям для 
небанківських 

фінансових 
установ, які не є 
професійними 

учасниками 
фондового ринку 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

20 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 
іпотечним 

покриттям для 
небанківських 

фінансових 
установ, які не є 
професійними 

учасниками 
фондового ринку 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

22 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

3 Професійна 
діяльність на 

21 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(компанія з 
управління 
активами) 

ринку цінних 
паперів 

управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(компанія з 
управління 
активами) 

23 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності 
управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(діяльності з 
управління 
активами) 

професійним 
адміністратором 

недержавного 
пенсійного фонду 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

22 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності 
управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(діяльності з 
управління 
активами) 

професійним 
адміністратором 

недержавного 
пенсійного фонду 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

24 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(діяльності з 
управління 

активами) банком 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

23 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(діяльності з 
управління 

активами) банком 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

25 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 

цінними паперами 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

24 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 

цінними паперами 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

26 Ліцензія на 
здійснення 

діяльності із 
зберігання активів 
інститутів спільного 

інвестування 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

25 Ліцензія на 
здійснення 

діяльності із 
зберігання активів 
інститутів спільного 

інвестування 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

27 Ліцензія на 
діяльність 

провайдера 
програмної послуги 

4 Діяльність у 
галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

26 Ліцензія на 
діяльність 

провайдера 
програмної послуги 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

28 Ліцензія на 
діяльність 

провайдера 
програмної послуги 

з використанням 
багатоканальних 

ефірних телемереж 
(в тому числі 
технологій 

“Телесело”, 

“МІТРІС”, “MMDS”, 
цифрових 

мультиплексів, 
мереж операторів 
мобільного зв’язку 

тощо) 

4 Діяльність у 
галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

27 Ліцензія на 
діяльність 

провайдера 
програмної послуги 

з використанням 
багатоканальних 

ефірних телемереж 
(в тому числі 
технологій 

“Телесело”, 

“МІТРІС”, “MMDS”, 
цифрових 

мультиплексів, 
мереж операторів 
мобільного зв’язку 

тощо) 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

29 Ліцензія на 
супутникове 

мовлення 

4 Діяльність у 
галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

28 Ліцензія на 
супутникове 

мовлення 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

30 Ліцензія на ефірне 
мовлення 

4 Діяльність у 
галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

29 Ліцензія на ефірне 
мовлення 

так ні так конкурс ні ні ні ні не потребує приведення 

31 Ліцензія на 
кабельне мовлення 

4 Діяльність у 
галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

30 Ліцензія на 
кабельне мовлення 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

32 Ліцензія на 
проводове 
мовлення 

4 Діяльність у 
галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

31 Ліцензія на 
проводове 
мовлення 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

33 Ліцензія на 
багатоканальне 

мовлення 

4 Діяльність у 
галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

32 Ліцензія на 
багатоканальне 

мовлення 

так ні так конкурс ні ні ні ні не потребує приведення 

34 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

передачі 
електричної енергії 

(передача 
магістральними та 
міждержавними 

електричними 
мережами) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергети

ки 

33 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

передачі 
електричної енергії 

(передача 
магістральними та 
міждержавними 

електричними 
мережами) 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

так ні ні ні не потребує приведення 

35 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва 
електричної енергії 

(в обсягах, що 
перевищують 

рівень, 
встановлений 
ліцензійними 

умовами) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергети

ки 

34 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва 
електричної енергії 

(в обсягах, що 
перевищують 

рівень, 
встановлений 
ліцензійними 

умовами) 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

так ні ні ні не потребує приведення 

36 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
розподілу 

електричної енергії 
(передача 

5 Діяльність у сфері 
електроенергети

ки 

35 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
розподілу 

електричної енергії 
(передача 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

так ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

електричної енергії 
місцевими 

(локальними) 
електромережами) 

електричної енергії 
місцевими 

(локальними) 
електромережами) 

37 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
постачання 

електричної енергії 
(постачання 

електроенергії 

гарантованим 
постачальником 

електричної 
енергії/ постачання 
електричної енергії 

за регульованим 
тарифом) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергети

ки 

36 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
постачання 

електричної енергії 
(постачання 

електроенергії 

гарантованим 
постачальником 

електричної 
енергії/ постачання 
електричної енергії 

за регульованим 
тарифом) 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

так ні ні ні не потребує приведення 

38 Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 

оптового 
постачання 

електричної енергії  

5 Діяльність у сфері 

електроенергети
ки 

37 Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 
постачання 

електричної енергії 
за регульованим 

тарифом 

ні так так Загальна 

дозвільна 
процедура 

так ні ні ні не потребує приведення 

39 Ліцензія на 
здійснення функцій 

гарантованого 
покупця 

5 Діяльність у сфері 
електроенергети

ки 

38 Ліцензія на 
здійснення функцій 

гарантованого 
покупця 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

не 
встановлен

о 

не 
встановлен

о 

так не 
встановлен

о 

не потребує приведення 

40 Ліцензія на 
здійснення функцій 

оператора ринку 

5 Діяльність у сфері 
електроенергети

ки 

39 Ліцензія на 
здійснення функцій 

оператора ринку 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

не 
встановлен

о 

не 
встановлен

о 

так не 
встановлен

о 

не потребує приведення 

41 Ліцензія на 
здійснення функцій 

системного 
оператора 

5 Діяльність у сфері 
електроенергети

ки 

40 Ліцензія на 
здійснення функцій 

системного 
оператора 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

не 
встановлен

о 

не 
встановлен

о 

так не 
встановлен

о 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

42 Ліцензія на 
виробництво 

джерел іонізуючого 
випромінювання 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

41 Ліцензія на 
виробництво 

джерел іонізуючого 
випромінювання 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 

43 Ліцензія на 
перевезення 

радіоактивних 
матеріалів 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

42 Ліцензія на 
перевезення 

радіоактивних 
матеріалів 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 

44 Ліцензія на 
переробку, 
зберігання 

радіоактивних 
відходів 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

43 Ліцензія на 
переробку, 
зберігання 

радіоактивних 
відходів 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 

45 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
підготовки, 

перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 

спеціалістів з 
фізичного захисту 

ядерних установок, 
ядерних 

матеріалів, 
радіоактивних 
відходів, інших 

джерел іонізуючого 
випромінювання 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

44 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
підготовки, 

перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 

спеціалістів з 
фізичного захисту 

ядерних установок, 
ядерних 

матеріалів, 
радіоактивних 
відходів, інших 

джерел іонізуючого 
випромінювання 

ні так так загальна, 
предліцензій

на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 

46 Ліцензія на 
переробку 

уранових руд 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

45 Ліцензія на 
переробку 

уранових руд 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 

47 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
підготовки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

46 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
підготовки 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

персоналу для 
експлуатації 

ядерної установки 

персоналу для 
експлуатації 

ядерної установки 

48 Ліцензія на 
провадження 

діяльності, 
пов’язаної із 
здійсненням 
персоналом 

безпосереднього 
управління 
реакторною 

установкою, та 
діяльності 

посадових осіб 
експлуатуючої 
організації, до 

службових 
обов’язків яких 

належить 
здійснення 

організаційно-
розпорядчих 

функцій, пов’язаних 
із забезпеченням 

ядерної та 
радіаційної 

безпеки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

47 Ліцензія на 
провадження 

діяльності, 
пов’язаної із 
здійсненням 
персоналом 

безпосереднього 
управління 
реакторною 

установкою, та 
діяльності 

посадових осіб 
експлуатуючої 
організації, до 

службових 
обов’язків яких 

належить 
здійснення 

організаційно-
розпорядчих 

функцій, пов’язаних 
із забезпеченням 

ядерної та 
радіаційної 

безпеки 

ні так так іспит/екзаме
н 

ні ні ні ні не потребує приведення 

49 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

експлуатація ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

48 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

експлуатація ДІВ 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 

50 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

зберігання ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

49 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

зберігання ДІВ 

ні так так загальна, 
предліцензій

на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

51 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

отримання 
(придбання) та 

передача (збут) ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

50 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

отримання 
(придбання) та 

передача (збут) ДІВ 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 

52 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

технічне 

обслуговування ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

51 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

технічне 

обслуговування ДІВ 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 

53 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 

будівництво та 
введення в 

експлуатацію 
ядерної установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

52 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 

будівництво та 
введення в 

експлуатацію 
ядерної установки 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 

54 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної 
установки:Експлуат

ація ядерної 
установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

53 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної 
установки:Експлуат

ація ядерної 
установки 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 

55 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

54 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 



422 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 
зняття з 

експлуатації 
ядерної установки 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 
зняття з 

експлуатації 
ядерної установки 

56 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 
будівництво 
сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів; 

Експлуатація 
сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів; Закриття 

сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

55 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 
будівництво 
сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів; 

Експлуатація 
сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів; Закриття 

сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів 

ні так так загальна, 
предліцензій
на перевірка 

ні ні ні ні не потребує приведення 

57 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
вищої освіти 

7 Освітня 
діяльність 

закладів освіти 

56 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
вищої освіти 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні потребує 

58 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
професійно-

технічної освіти 

7 Освітня 
діяльність 

закладів освіти 

57 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
професійно-

технічної освіти 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

59 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
дошкільної освіти 

7 Освітня 
діяльність 

закладів освіти 

58 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
дошкільної освіти 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

60 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
загальної середньої 

освіти 

7 Освітня 
діяльність 

закладів освіти 

59 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
загальної середньої 

освіти 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

61 Ліцензія на право 
імпорту 

алкогольних напоїв  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

60 Ліцензія на право 
імпорту 

алкогольних напоїв  

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

62 Ліцензія на право 
імпорту тютюнових 

виробів  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

61 Ліцензія на право 
імпорту тютюнових 

виробів  

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

63 Ліцензія на право 
експорту 

алкогольних напоїв 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

62 Ліцензія на право 
експорту 

алкогольних напоїв 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

64 Ліцензія на право 
експорту 

тютюнових виробів 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

63 Ліцензія на право 
експорту 

тютюнових виробів 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

65 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

етилового, спирту 

етилового 
ректифікованого 

виноградного, 
спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

64 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

етилового, спирту 

етилового 
ректифікованого 

виноградного, 
спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

66 Ліцензія на право 
експорту спирту 

етилового, спирту 
етилового 

ректифікованого 
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

65 Ліцензія на право 
експорту спирту 

етилового, спирту 
етилового 

ректифікованого 
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

так ні так Загальна 
дозвільна 

процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

67 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

спиртом етиловим, 
спиртом етиловим 

ректифікованим 
виноградним, 

спиртом етиловим 
ректифікованим 

плодовим 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

66 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

спиртом етиловим, 
спиртом етиловим 

ректифікованим 
виноградним, 

спиртом етиловим 
ректифікованим 

плодовим 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

68 Ліцензія на 
виробництво 

алкогольних напоїв  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

67 Ліцензія на 
виробництво 

алкогольних напоїв  

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

69 Ліцензія на 
виробництво 

тютюнових виробів 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

68 Ліцензія на 
виробництво 

тютюнових виробів 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

70 Ліцензія на 
виробництво 

спирту етилового (у 
тому числі як 
лікарського 

засобу), спирту 
етилового 

ректифікованого 
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

69 Ліцензія на 
виробництво 

спирту етилового (у 
тому числі як 
лікарського 

засобу), спирту 
етилового 

ректифікованого 
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

так ні так Загальна 
дозвільна 

процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

71 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом-

сирцем 
виноградним і 

спиртом-сирцем 

плодовим 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

70 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом-

сирцем 
виноградним і 

спиртом-сирцем 

плодовим 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

тютюновими 
виробами 

72 Ліцензія на 
виробництво 

спирту коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

71 Ліцензія на 
виробництво 

спирту коньячного і 
плодового 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

73 Ліцензія на 
виробництво 
спирту-сирцю 

виноградного і 
спирту-сирцю 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

72 Ліцензія на 
виробництво 
спирту-сирцю 

виноградного і 
спирту-сирцю 

плодового 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

74 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

73 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями  

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

75 Ліцензія на оптову 
торгівлю сидром та 
перрі (без додання 

спирту) 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

74 Ліцензія на оптову 
торгівлю сидром та 
перрі (без додання 

спирту) 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

76 Ліцензія на оптову 
торгівлю пивом 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

75 Ліцензія на оптову 
торгівлю пивом 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

77 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

тютюновими 

виробами 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

76 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

тютюновими 

виробами 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

78 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

алкогольними 
напоями (крім 
столових вин)  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

77 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

алкогольними 
напоями (крім 
столових вин)  

так ні так Загальна 
дозвільна 

процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

79 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

сидром та перрі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

78 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

сидром та перрі 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

80 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

пивом 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

79 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

пивом 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

81 Ліцензія на 
виробництво 

коньяку та 

алкогольних напоїв 
за коньячною 
технологією 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

80 Ліцензія на 
виробництво 

коньяку та 

алкогольних напоїв 
за коньячною 
технологією 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

82 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

81 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

коньячного і 
плодового 

так ні так Загальна 
дозвільна 

процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

83 Ліцензія на право 
експорту спирту 

коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

82 Ліцензія на право 
експорту спирту 

коньячного і 
плодового 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

84 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом 

на медичні цілі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

83 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом 

на медичні цілі 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні не 
встановлено 

ні не потребує приведення 

85 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом 

на ветеринарні цілі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

84 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом 

на ветеринарні цілі 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні не 
встановлено 

ні не потребує приведення 

86 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

тютюновими 
виробами 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

85 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

тютюновими 
виробами 

так ні так Загальна 
дозвільна 

процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

87 Ліцензія на 
надання послуг з 

технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційни

х мереж, мереж 
ефірного теле- і 

радіомовлення, 
проводового 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій 
з урахуванням 
особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

86 Ліцензія на 
надання послуг з 

технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційни

х мереж, мереж 
ефірного теле- і 

радіомовлення, 
проводового 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

радіомовлення та 
телемереж 

радіомовлення та 
телемереж 

88 Ліцензія на 
надання послуг 

рухомого 
(мобільного) 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційни

х мереж і надання 
в користування 

каналів 
електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій 
з урахуванням 
особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

87 Ліцензія на 
надання послуг 

рухомого 
(мобільного) 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційни

х мереж і надання 
в користування 

каналів 
електрозв'язку 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

89 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційни
х мереж і надання 

в користування 
каналів 

електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій 
з урахуванням 
особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

88 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційни
х мереж і надання 

в користування 
каналів 

електрозв'язку 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

90 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з 
використанням 

безпроводового 
доступу до 

телекомунікаційної 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій 
з урахуванням 
особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

89 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з 
використанням 

безпроводового 
доступу до 

телекомунікаційної 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

мережі з правом 
технічного 

обслуговування і 
надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку 

мережі з правом 
технічного 

обслуговування і 
надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку 
91 Ліцензія на 

надання послуг з 
технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційни
х мереж, мереж 
ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення та 

телемереж за 
результатами 

конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій 
з урахуванням 
особливостей, 

визначених 

Законом України 
"Про 

телекомунікації" 

90 Ліцензія на 
надання послуг з 

технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційни
х мереж, мереж 
ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення та 

телемереж за 
результатами 

конкурсу 

ні так так конкурс ні ні ні ні не потребує приведення 

92 Ліцензія на 
надання послуг 

рухомого 
(мобільного) 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційни
х мереж і надання 

в користування 
каналів 

електрозв'язку за 
результатами 

конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій 
з урахуванням 
особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

91 Ліцензія на 
надання послуг 

рухомого 
(мобільного) 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційни
х мереж і надання 

в користування 
каналів 

електрозв'язку за 
результатами 

конкурсу 

ні так так конкурс ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

93 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційни

х мереж і надання 
в користування 

каналів 
електрозв'язку за 

результатами 
конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій 
з урахуванням 
особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

92 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційни

х мереж і надання 
в користування 

каналів 
електрозв'язку за 

результатами 
конкурсу 

ні так так конкурс ні ні ні ні не потребує приведення 

94 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з 
використанням 

безпроводового 
доступу до 

телекомунікаційної 
мережі з правом 

технічного 
обслуговування і 

надання в 
користування 

каналів 
електрозв'язку за 

результатами 
конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій 
з урахуванням 
особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

93 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з 
використанням 

безпроводового 
доступу до 

телекомунікаційної 
мережі з правом 

технічного 
обслуговування і 

надання в 
користування 

каналів 
електрозв'язку за 

результатами 
конкурсу 

ні так так конкурс ні ні ні ні не потребує приведення 

95 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
виявлення 

10 Діяльність у 
галузі 

криптографічного 
захисту 

інформації (крім 

94 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
виявлення 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

закладних 
пристроїв 

послуг 
електронного 

цифрового 
підпису) та 
технічного 

захисту 
інформації 

закладних 
пристроїв 

96 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
оцінювання 

захищеності 
інформації усіх 

видів, у тому числі 
інформації, що 

становить 
державну 
таємницю 

10 Діяльність у 
галузі 

криптографічного 
захисту 

інформації (крім 

послуг 
електронного 

цифрового 
підпису) та 
технічного 

захисту 
інформації 

95 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
оцінювання 

захищеності 
інформації усіх 

видів, у тому числі 
інформації, що 

становить 
державну 
таємницю 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

97 Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації, що не 
становить 
державної 
таємниці 

10 Діяльність у 

галузі 
криптографічного 

захисту 
інформації (крім 

послуг 
електронного 

цифрового 
підпису) та 
технічного 

захисту 
інформації 

96 Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації, що не 
становить 
державної 
таємниці 

ні ні ні Загальна 

дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

98 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

постачання, 
монтаж 

(встановлення), 

10 Діяльність у 
галузі 

криптографічного 
захисту 

інформації (крім 
послуг 

електронного 

97 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

постачання, 
монтаж 

(встановлення), 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

налаштування, 
технічне 

обслуговування 
(супроводження), 

ремонт та/або 
утилізація 

криптосистем і 
засобів 

криптографічного 

захисту інформації 
(з наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 
що становить 

державну 
таємницю; з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

цифрового 
підпису) та 
технічного 

захисту 
інформації 

налаштування, 
технічне 

обслуговування 
(супроводження), 

ремонт та/або 
утилізація 

криптосистем і 
засобів 

криптографічного 

захисту інформації 
(з наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 
що становить 

державну 
таємницю; з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

99 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

розроблення і 

складення 
конструкторської та 

іншої технічної 
документації, 
виробництво 

криптосистем і 
засобів 

криптографічного 
захисту інформації 

10 Діяльність у 
галузі 

криптографічного 
захисту 

інформації (крім 

послуг 
електронного 

цифрового 
підпису) та 
технічного 

захисту 
інформації 

98 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

розроблення і 

складення 
конструкторської та 

іншої технічної 
документації, 
виробництво 

криптосистем і 
засобів 

криптографічного 
захисту інформації 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

(з наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 
що становить 

державну 
таємницю; з 

наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

(з наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 
що становить 

державну 
таємницю; з 

наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 
захисту службової 

інформації) 
10
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

тематичних та 
експертних 
досліджень 

криптосистем і 
засобів 

криптографічного 
захисту інформації 
(з наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 
що становить 

державну 
таємницю; з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 

10 Діяльність у 
галузі 

криптографічного 
захисту 

інформації (крім 
послуг 

електронного 

цифрового 
підпису) та 
технічного 

захисту 
інформації 

99 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

тематичних та 
експертних 
досліджень 

криптосистем і 
засобів 

криптографічного 
захисту інформації 
(з наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 
що становить 

державну 
таємницю; з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

захисту службової 
інформації) 

захисту службової 
інформації) 

10
1 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
будівництва 

об’єктів, що за 
класом наслідків 

(відповідальності) 
належать до 

об’єктів з 

середніми 
наслідками 

11 Будівництво 
об’єктів, що за 

класом наслідків 
(відповідальності

) належать до 
об’єктів з 

середніми та 
значними 

наслідками 

100 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
будівництва 

об’єктів, що за 
класом наслідків 

(відповідальності) 
належать до 

об’єктів з 

середніми 
наслідками 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

10
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
будівництва 

об’єктів, що за 

класом наслідків 
(відповідальності) 

належать до 
об’єктів з значними 

наслідками 

11 Будівництво 
об’єктів, що за 

класом наслідків 
(відповідальності

) належать до 
об’єктів з 

середніми та 
значними 

наслідками 

101 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
будівництва 

об’єктів, що за 

класом наслідків 
(відповідальності) 

належать до 
об’єктів з значними 

наслідками 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

10
3 

Ліцензія на 
виробництво 

лікарських засобів 

12 Виробництво 
лікарських 

засобів, оптова та 
роздрібна 
торгівля 

лікарськими 
засобами, імпорт 

лікарських 
засобів (крім 

активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

102 Ліцензія на 
виробництво 

лікарських засобів 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

10
4 

Ліцензія на оптову 
та роздрібну 

торгівлю 
лікарськими 

засобами 

12 Виробництво 
лікарських 

засобів, оптова та 
роздрібна 
торгівля 

лікарськими 
засобами, імпорт 

лікарських 
засобів (крім 

активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів) 

103 Ліцензія на оптову 
та роздрібну 

торгівлю 
лікарськими 

засобами 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

10
5 

Ліцензія на імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів) 

12 Виробництво 
лікарських 

засобів, оптова та 
роздрібна 
торгівля 

лікарськими 
засобами, імпорт 

лікарських 
засобів (крім 

активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів) 

104 Ліцензія на імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів) 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

10
6 

Ліцензія на 
виробництво 

боєприпасів до 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

105 Ліцензія на 
виробництво 

боєприпасів до 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

10
7 

Ліцензія на 
виробництво 
спеціальних 

засобів активної 
оборони 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

106 Ліцензія на 
виробництво 
спеціальних 

засобів активної 
оборони 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 



440 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

10
8 

Ліцензія на 
виробництво 
спеціальних 

засобів 
індивідуального 

захисту 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 

пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

107 Ліцензія на 
виробництво 
спеціальних 

засобів 
індивідуального 

захисту 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

10
9 

Ліцензія на 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

108 Ліцензія на 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

11
0 

Ліцензія на 
виробництво 

холодної зброї 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 

пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

109 Ліцензія на 
виробництво 

холодної зброї 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 



443 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

зброєю калібру 
понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

11
1 

Ліцензія на продаж 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

активної оборони 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 

зброї 
невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

110 Ліцензія на вродаж 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

активної оборони 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю 
польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

11
2 

Ліцензія на право 
торгівлі 

боєприпасами до 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

111 Ліцензія на право 
торгівлі 

боєприпасами до 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

11
3 

Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

112 Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 



446 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

11
4 

Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 

пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

113 Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

11
5 

Ліцензія на право 
торгівлі холодною 

зброєю 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

114 Ліцензія на право 
торгівлі холодною 

зброєю 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

11
6 

Ліцензія на продаж 
спеціальних 

засобів 
індивідуального 

захисту 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 

пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

115 Ліцензія на продаж 
спеціальних 

засобів 
індивідуального 

захисту 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

зброєю калібру 
понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

11
7 

Ліцензія на ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 
мм і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 м/с 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 

зброї 
невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

116 Ліцензія на ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 
мм і швидкістю 

польоту кулі понад 
100 м/с 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю 
польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

11
8 

Ліцензія на 
виробництво 

вогнепальної зброї 
невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

117 Лцензія на 
виробництво 

вогнепальної зброї 
невійськового 
призначення 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так відсутній 
спеціальни

й закон 

не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

11
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва 
вибухових 
матеріалів 

14 Виробництво 
вибухових 
матеріалів 

промислового 
призначення за 
переліком, що 
визначається 

Нема
є 

Немає ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так Так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

промислового 
призначення 

Кабінетом 
Міністрів України 

12
0 

Ліцензія з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності 

(технічне 
обслуговування) 

систем 
пожежогасіння 
(водяні, пінні, 

газові, порошкові, 

аерозольні) 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

118 Ліцензія з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності 

(технічне 
обслуговування) 

систем 
пожежогасіння 
(водяні, пінні, 

газові, порошкові, 

аерозольні) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

12
1 

Ліцензія з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності 

(технічне 
обслуговування) 
систем пожежної 

сигналізації, 
оповіщування про 

пожежу та 
управління 

евакуюванням 
людей, 

устаткування 
передавання 

тривожних 
сповіщень 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

119 Ліцензія з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності 

(технічне 
обслуговування) 
систем пожежної 

сигналізації, 
оповіщування про 

пожежу та 
управління 

евакуюванням 
людей, 

устаткування 
передавання 

тривожних 
сповіщень 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

12
2 

Ліцензія 
здійснення 
діяльності з 

монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності 

(технічне 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

120 Ліцензія 
здійснення 
діяльності з 

монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності 

(технічне 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 



454 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

обслуговування) 
систем 

протидимного 
захисту 

обслуговування) 
систем 

протидимного 
захисту 

12
3 

Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

спостерігання за 
системами 

протипожежного 
захисту 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

121 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

спостерігання за 
системами 

протипожежного 
захисту 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

12
4 

Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
технічного 

обслуговування 
первинних засобів 

пожежогасіння 
(водяні, пінні, 

порошкові, газові 

вогнегасники) 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

122 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
технічного 

обслуговування 
первинних засобів 

пожежогасіння 
(водяні, пінні, 

порошкові, газові 

вогнегасники) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

12
5 

Ліцензія на 
здійснення оцінки 

(експертизи) 
протипожежного 

стану 
підприємства, 

об’єкта чи 
приміщення 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 

протипожежного 
призначення 

123 Ліцензія на 
здійснення оцінки 

(експертизи) 
протипожежного 

стану 
підприємства, 

об’єкта чи 
приміщення 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 

процедура 

так так так так не потребує приведення 

12
6 

Ліцензія на 
здійснення робіт з 

вогнезахисту, 
вогнезахисне 
просочування 

(глибоке та 
поверхневе), 
вогнезахисне 
обробляння 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

124 Ліцензія на 
здійснення робіт з 

вогнезахисту, 
вогнезахисне 
просочування 

(глибоке та 
поверхневе), 
вогнезахисне 
обробляння 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

(фарбування, 
штукатурення, 
обмотування, 

облицювання), 
вогнезахисне 

заповнювання 

(фарбування, 
штукатурення, 
обмотування, 

облицювання), 
вогнезахисне 

заповнювання 

12
7 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
видалення 

небезпечних 

відходів, перелік 
яких визначається 

Кабінетом 
Міністрів України 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів 
України, 

поводження з 
небезпечними 

відходами 

125 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
видалення 

небезпечних 

відходів, перелік 
яких визначається 

Кабінетом 
Міністрів України 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

12
8 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів 
України, 

поводження з 
небезпечними 

відходами 

126 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 

процедура 

так так так спеціальни
й закон 

відсутній 

не потребує приведення 

12
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
захоронення 

небезпечних 
відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 

визначається 
Кабінетом 
Міністрів 

127 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
захоронення 

небезпечних 
відходів 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

України, 
поводження з 
небезпечними 

відходами 

13
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
зберігання 

небезпечних 
відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів 

України, 
поводження з 
небезпечними 

відходами 

128 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
зберігання 

небезпечних 
відходів 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

13
1 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

збирання 
небезпечних 

відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів 
України, 

поводження з 
небезпечними 

відходами 

129 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

збирання 
небезпечних 

відходів 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

13
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

знешкодження 
небезпечних 

відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 

Міністрів 
України, 

поводження з 

130 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

знешкодження 
небезпечних 

відходів 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

небезпечними 
відходами 

13
3 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
оброблення 

(перероблення, 
сортування) 
небезпечних 

відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів 
України, 

поводження з 

небезпечними 
відходами 

131 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
оброблення 

(перероблення, 
сортування) 
небезпечних 

відходів 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

13
4 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

утилізації 
небезпечних 

відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів 
України, 

поводження з 
небезпечними 

відходами 

132 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
утилізація 

небезпечних 

відходів 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

13
5 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 
(екстрена медична 

допомога) 

17 Медична 
практика 

133 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 
(екстрена медична 

допомога) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

13
6 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 

17 Медична 
практика 

134 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

(первинна медична 
допомога) 

(первинна медична 
допомога) 

13
7 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 
(вторинна 

(спеціалізована) 
медична допомога) 

17 Медична 
практика 

135 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 
(вторинна 

(спеціалізована) 
медична допомога) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

13
8 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 
(третинна 

(високоспеціалізов
ана) медична 

допомога) 

17 Медична 
практика 

136 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 
(третинна 

(високоспеціалізов
ана) медична 

допомога) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

13
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 
(паліативна 

медична допомога) 

17 Медична 
практика 

137 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 
(паліативна 

медична допомога) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

14
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 
(медична 

реабілітація) 

17 Медична 
практика 

138 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

медичної практики 
(медична 

реабілітація) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

14
1 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності банків 
пуповинної крові, 

18 Діяльність банків 
пуповинної крові, 

інших тканин і 
клітин людини 

згідно з 

Нема
є 

Немає ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

інших тканин і 
клітин людини 

переліком, 
затвердженим 
Міністерством 

охорони здоров’я 
України 

14
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

ветеринарної 
практики 

19 Ветеринарна 
практика 

Нема
є 

Немає ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

14
3 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

випуску лотерей 

20 Випуск та 
проведення 

лотерей 

139 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

випуску лотерей 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

14
4 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
проведення 

лотерей 

20 Випуск та 
проведення 

лотерей 

140 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
проведення 

лотерей 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

14
5 

Ліцензія на 
провадження 

туроператорської 
діяльності 

21 Туроператорська 
діяльність 

Нема
є 

Немає ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

14
6 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
посередництва у 

працевлаштуванні 
за кордоном 

22 Посередництво у 
працевлаштуванн

і за кордоном 

Нема
є 

Немає ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

14
7 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

23 Промисловий 
вилов водних 
біоресурсів за 

межами 

Нема
є 

Немає ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 



460 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

промислового 
вилову водних 
біоресурсів за 

межами 
юрисдикції України 

юрисдикції 
України 

14
8 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці І 

Переліку 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 
Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

141 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці І 

Переліку 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

включених до 
зазначеного 

Переліку 

14
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з 

території України 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 
Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

142 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з 

території України 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

зазначеного 
Переліку 

15
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

використання 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 

ветеринарній 
медицині 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 

знищення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

Переліку 

143 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

використання 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 

ветеринарній 
медицині 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

15
1 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва, 
виготовлення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, що 
зареєстровані як 
лікарські засоби 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 
Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

144 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва, 
виготовлення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, що 
зареєстровані як 
лікарські засоби 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

15
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці ІV 
Переліку 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 
Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

145 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці ІV 
Переліку 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

15
3 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

перевезення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

переліку 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 
Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

146 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

перевезення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

переліку 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

15
4 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
придбання, 
зберігання, 

відпуску, 
використання 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 

закладах охорони 
здоров’я 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 
Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

147 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
придбання, 
зберігання, 

відпуску, 
використання 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 

закладах охорони 
здоров’я 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так ні ні не потребує приведення 



467 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

15
5 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
реалізації 
(відпуску) 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, що 
зареєстровані як 
лікарські засоби 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 
Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

148 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
реалізації 
(відпуску) 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, що 
зареєстровані як 
лікарські засоби 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так ні ні не потребує приведення 



468 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

15
6 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності із 

знищення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 
Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

149 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності із 

знищення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні так ні ні не потребує приведення 



469 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

15
7 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виготовлення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 

каналів зв’язку та 
інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 

провадження 
діяльності, 
пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 

каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів 
негласного 
отримання 
інформації 
(критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів 
негласного 
отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом 

Міністрів України 
за поданням 

Служби безпеки 
України) 

150 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виготовлення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 

каналів зв’язку та 
інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 

провадження 
діяльності, 
пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

15

8 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 
постачання 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

25 Діяльність, 

пов’язана з 
розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

151 Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 
постачання 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

ні ні ні Загальна 

дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 



470 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 
пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

інших технічних 
засобів 

негласного 
отримання 
інформації 
(критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів 

негласного 
отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом 

Міністрів України 
за поданням 

Служби безпеки 
України) 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 
пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

15
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 

виготовленням, 
постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів 
негласного 
отримання 
інформації 
(критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів 
негласного 

152 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом 

Міністрів України 
за поданням 

Служби безпеки 
України) 

пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

16
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виготовлення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 
пов’язаної з 

державною 
таємницею 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів 
негласного 

отримання 
інформації 
(критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів 
негласного 
отримання 

інформації 
визначаються 

Кабінетом 
Міністрів України 

за поданням 
Служби безпеки 

України) 

153 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виготовлення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 
пов’язаної з 

державною 
таємницею 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 



472 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

16
1 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
постачання 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 

каналів зв’язку та 
інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 

провадження 
діяльності, 
пов’язаної з 
державною 
таємницею 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 

каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів 
негласного 
отримання 
інформації 
(критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів 
негласного 
отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом 

Міністрів України 
за поданням 

Служби безпеки 
України) 

154 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
постачання 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 

каналів зв’язку та 
інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 

провадження 
діяльності, 
пов’язаної з 
державною 
таємницею 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

16

2 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 

розроблення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

25 Діяльність, 

пов’язана з 
розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

155 Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 

розроблення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

ні ні ні Загальна 

дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 
пов’язаної з 
державною 
таємницею 

інших технічних 
засобів 

негласного 
отримання 
інформації 
(критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів 

негласного 
отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом 

Міністрів України 
за поданням 

Служби безпеки 
України) 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 
пов’язаної з 
державною 
таємницею 

16
3 

Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
вантажними 

автомобілями 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

156 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
вантажними 

автомобілями 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

16
4 

Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів 

автобусами 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

157 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів 

автобусами 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

16
5 

Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 

пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

158 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 

пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 



475 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

16
6 

Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 

перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

159 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 

перевізниками) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

16
7 

Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 

пасажирів на таксі 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

160 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 

пасажирів на таксі 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

16
8 

Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів на таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

161 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів на таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

16
9 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

вантажів 
вантажними 

автомобілями (крім 
перевезення 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

162 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

вантажів 
вантажними 

автомобілями (крім 
перевезення 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

17
0 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
вантажними 

автомобілями 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

163 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
вантажними 

автомобілями 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

17
1 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів 
автобусами 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

164 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів 
автобусами 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

17
2 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

165 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

17
3 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

166 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

17
4 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів на таксі 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

167 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів на таксі 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

17
5 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів на таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

168 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів на таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

17
6 

Ліцензія на 
перевезення 

пасажирів 
малими/маломірни

ми суднами 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

169 Ліцензія на 
перевезення 

пасажирів 
малими/маломірни

ми суднами 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

17
7 

Ліцензія на 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів на суднах 
(крім 

малих/маломірних 
суден) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

170 Ліцензія на 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів на суднах 
(крім 

малих/маломірних 
суден) 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

17
8 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання послуг з 
перевезення 
небезпечних 

вантажів 
повітряним 

транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

171 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання послуг з 
перевезення 
небезпечних 

вантажів 
повітряним 

транспортом 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

17
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання послуг з 

перевезення 
небезпечних 

відходів 
повітряним 

транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

172 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання послуг з 

перевезення 
небезпечних 

відходів 
повітряним 

транспортом 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

18
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання послуг з 
перевезення 

пасажирів 
повітряним 

транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

173 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання послуг з 
перевезення 

пасажирів 
повітряним 

транспортом 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

18
1 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
залізничним 
транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

174 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
залізничним 
транспортом 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

18
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

перевезення 
пасажирів 

залізничним 
транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів 
річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

175 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

перевезення 
пасажирів 

залізничним 
транспортом 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

18
3 

Разова 
(індивідуальна) 

ліцензія 

27 Зовнішньоеконо
мічна діяльність 

176 Разова 
(індивідуальна) 

ліцензія 

так ні так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні ні ні не потребує приведення 

18
4 

Ліцензія на експорт 
товарів  

27 Зовнішньоеконо
мічна діяльність 

177 Ліцензія на експорт 
товарів  

так ні так квотування у 
разі 

неавтоматич
ного 

ліцензування 

ні ні ні ні не потребує приведення 

18
5 

Ліцензія на експорт 
озоноруйнівних 

речовин або 
товарів, що їх  

містять 

27 Зовнішньоеконо
мічна діяльність 

178 Ліцензія на експорт 
озоноруйнівних 

речовин або 
товарів, що їх  

містять 

так ні так квотування у 
разі 

неавтоматич
ного 

ліцензування 

ні ні ні ні не потребує приведення 

18
6 

Ліцензія на імпорт 
товарів 

27 Зовнішньоеконо
мічна діяльність 

179 Ліцензія на імпорт 
товарів 

так ні так квотування у 
разі 

неавтоматич
ного 

ліцензування 

ні ні ні ні не потребує приведення 

18
7 

Ліцензія на імпорт 
озоноруйнівних 

27 Зовнішньоеконо
мічна діяльність 

180 Ліцензія на імпорт 
озоноруйнівних 

так ні так квотування у 
разі 

ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

речовин або 
товарів, що їх  

містять 

речовин або 
товарів, що їх  

містять 

неавтоматич
ного 

ліцензування 

18
8 

Спеціальна ліцензія 
на імпорт 

27 Зовнішньоеконо
мічна діяльність 

181 Спеціальна ліцензія 
на імпорт 

так ні так квотування ні ні ні ні не потребує приведення 

18
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

транспортування 
нафти, 

нафтопродуктів 
магістральним 

трубопроводом 

28 Транспортування 
нафти, 

нафтопродуктів 
магістральним 

трубопроводом  

Нема
є 

Немає ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 

19

0 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 
розподілу 

природного газу 

29 Діяльність на 

ринку 
природного газу 

182 Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 
розподілу 

природного газу 

ні так так Загальна 

дозвільна 
процедура 

ні ні так ні не потребує приведення 

19
1 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності зі 
зберігання 

природного газу 

29 Діяльність на 
ринку 

природного газу 

183 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності зі 
зберігання 

природного газу 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні так ні не потребує приведення 

19
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 

природного газу 

29 Діяльність на 
ринку 

природного газу 

184 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 

природного газу 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні так ні не потребує приведення 

19
3 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

29 Діяльність на 
ринку 

природного газу 

185 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні так ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

транспортування 
природного газу  

транспортування 
природного газу  

19
4 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання послуг 
установки LNG 

29 Діяльність на 
ринку 

природного газу 

186 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

надання послуг 
установки LNG 

ні так так Загальна 
дозвільна 
процедура 

ні ні так ні не потребує приведення 

19
5 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

централізованого 
водопостачання 

(виробництво 
та/або 

транспортування 
та/або постачання 

питної води 
споживачам) 

та/або 
водовідведення 

(відведення та/або 
очищення стічної 
води) у разі, якщо 

системи 
централізованого 
водопостачання 

та/або 
водовідведення 

суб’єктів 
господарювання 

розташовані в 
одному чи 
декількох 

населених пунктах 
у межах території 
однієї або більше 

30 Централізоване 
водопостачання 

та 
водовідведення  

187 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

централізованого 
водопостачання 

(виробництво 
та/або 

транспортування 
та/або постачання 

питної води 
споживачам) 

та/або 
водовідведення 

(відведення та/або 
очищення стічної 
води) у разі, якщо 

системи 
централізованого 
водопостачання 

та/або 
водовідведення 

суб’єктів 
господарювання 

розташовані в 
одному чи 
декількох 

населених пунктах 
у межах території 
однієї або більше 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

областей 
(включаючи місто 

Київ), сукупна 
чисельність 

населення яких 
становить більше 
ніж сто тисяч осіб 

та обсяги реалізації 
послуг яких 

становлять 
відповідно: з 

централізованого 
водопостачання - 
більше ніж триста 

тисяч метрів 
кубічних на рік; з 

централізованого 
водовідведення - 

більше ніж двісті 
тисяч метрів 

кубічних на рік 

областей 
(включаючи місто 

Київ), сукупна 
чисельність 

населення яких 
становить більше 
ніж сто тисяч осіб 

та обсяги реалізації 
послуг яких 

становлять 
відповідно: з 

централізованого 
водопостачання - 
більше ніж триста 

тисяч метрів 
кубічних на рік; з 

централізованого 
водовідведення - 

більше ніж двісті 
тисяч метрів 

кубічних на рік 

19
6 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

централізованого 
водопостачання 

(виробництво 
та/або 

транспортування 
та/або постачання 

питної води 
споживачам) 

та/або 
водовідведення 

(відведення та/або 
очищення стічної 

води) для суб’єктів 

30 Централізоване 
водопостачання 

та 
водовідведення  

188 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

централізованого 
водопостачання 

(виробництво 
та/або 

транспортування 
та/або постачання 

питної води 
споживачам) 

та/або 
водовідведення 

(відведення та/або 
очищення стічної 

води) для суб’єктів 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

господарювання, 
що не підпадають 

під критерії 
регулювання 

НКРЕКП 

господарювання, 
що не підпадають 

під критерії 
регулювання 

НКРЕКП 

19
7 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

господарювання, 
якщо заявлений 

(фактичний згідно 
зі звітністю) обсяг 

постачання 
теплової енергії на 
підставі договору 

(договорів) у 
наступному 

(минулому) 
календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

забезпеченість 
споживачів 

приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 

серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 
2018 року більше 

ніж 90 % 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 
постачання 

теплової енергії, 
крім 

виробництва, 
транспортування 

та постачання 
теплової енергії 

за 
нерегульованим 

тарифом 

189 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

господарювання, 
якщо заявлений 

(фактичний згідно 
зі звітністю) обсяг 

постачання 
теплової енергії на 
підставі договору 

(договорів) у 
наступному 

(минулому) 
календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

забезпеченість 
споживачів 

приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 

серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 
2018 року більше 

ніж 90 % 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

19
8 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

господарювання у 
разі, якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює (планує 

здійснювати) 
постачання 

теплової енергії на 
території однієї 
області України 

(або лише на 
території міста 

Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно 
зі звітністю) обсяг 

постачання 
теплової енергії на 
підставі договору 

(договорів) у 
наступному 
(минулому) 

календарному році 
не 

перевищуватиме 
(не перевищував) 

145 тисяч Гкал 
(включно) та/або 

якщо 
забезпеченість 

споживачів 
приладами обліку 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 

постачання 
теплової енергії, 

крім 
виробництва, 

транспортування 
та постачання 

теплової енергії 
за 

нерегульованим 

тарифом 

190 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 
постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

господарювання у 
разі, якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює (планує 

здійснювати) 
постачання 

теплової енергії на 
території однієї 
області України 

(або лише на 
території міста 

Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно 
зі звітністю) обсяг 

постачання 
теплової енергії на 
підставі договору 

(договорів) у 
наступному 
(минулому) 

календарному році 
не 

перевищуватиме 
(не перевищував) 

145 тисяч Гкал 
(включно) та/або 

якщо 
забезпеченість 

споживачів 
приладами обліку 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

теплової енергії 
станом на 01 

серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 
2018 року менше 

ніж 90 % 

теплової енергії 
станом на 01 

серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 
2018 року менше 

ніж 90 % 
19
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 
мережами, якщо 

заявлений 
(фактичний згідно 
зі звітністю) обсяг 

транспортування 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

суб’єкт 
господарювання 

здійснює 
ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при забезпеченості 

споживачів 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 
постачання 

теплової енергії, 
крім 

виробництва, 
транспортування 

та постачання 
теплової енергії 

за 
нерегульованим 

тарифом 

191 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 
мережами, якщо 

заявлений 
(фактичний згідно 
зі звітністю) обсяг 

транспортування 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

суб’єкт 
господарювання 

здійснює 
ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при забезпеченості 

споживачів 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 
серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 
2018 року більше 

ніж 90 % 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 
серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 
2018 року більше 

ніж 90 % 

20
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами суб’єктів 
господарювання у 
разі, якщо теплові 

мережі суб’єктів 
господарювання 
розташовані на 
території однієї 
області України 

(або лише на 
території міста 
Києва), та якщо 

заявлений 
(фактичний згідно 
зі звітністю) обсяг 
транспортування 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному році 
не 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 
постачання 

теплової енергії, 
крім 

виробництва, 

транспортування 
та постачання 

теплової енергії 
за 

нерегульованим 
тарифом 

192 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами суб’єктів 
господарювання у 
разі, якщо теплові 

мережі суб’єктів 
господарювання 
розташовані на 
території однієї 
області України 

(або лише на 
території міста 
Києва), та якщо 

заявлений 
(фактичний згідно 
зі звітністю) обсяг 
транспортування 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному році 
не 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

перевищуватиме 
(не перевищував) 

145 тисяч Гкал 
та/або якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при забезпеченості 

споживачів 
приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 
серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 

2018 року менше 
ніж 90 % 

перевищуватиме 
(не перевищував) 

145 тисяч Гкал 
та/або якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при забезпеченості 

споживачів 
приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 
серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 

2018 року менше 
ніж 90 % 

20

1 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва 
теплової енергії 

(крім виробництва 
теплової енергії на 
теплоелектроцентр

алях, 
теплоелектростанці

ях, атомних 
електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних або 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 

постачання 
теплової енергії, 

крім 
виробництва, 

транспортування 
та постачання 

теплової енергії 
за 

193 Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва 
теплової енергії 

(крім виробництва 
теплової енергії на 
теплоелектроцентр

алях, 
теплоелектростанці

ях, атомних 
електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних або 

ні ні ні Загальна 

дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

поновлюваних 
джерел енергії), 
якщо заявлений 

(фактичний згідно 
із звітністю) обсяг 

виробництва 
теплової енергії у 

наступному 
(минулому) 

календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 170 
тисяч Гкал та якщо 

суб’єкт 
господарювання 

здійснює 
ліцензовану 
діяльність з 

постачання 
теплової енергії 

при забезпеченості 
споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 
серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 
2018 року більше 

ніж 90 % 

нерегульованим 
тарифом 

поновлюваних 
джерел енергії), 
якщо заявлений 

(фактичний згідно 
із звітністю) обсяг 

виробництва 
теплової енергії у 

наступному 
(минулому) 

календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 170 
тисяч Гкал та якщо 

суб’єкт 
господарювання 

здійснює 
ліцензовану 
діяльність з 

постачання 
теплової енергії 

при забезпеченості 
споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 
серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 
2018 року більше 

ніж 90 % 

20
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва 
теплової енергії на 
теплоелектроцентр

алях, 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

194 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва 
теплової енергії на 
теплоелектроцентр

алях, 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

теплоелектростанці
ях, атомних 

електростанціях і 
когенераційних 

установках 

мережами та 
постачання 

теплової енергії, 
крім 

виробництва, 
транспортування 

та постачання 
теплової енергії 

за 

нерегульованим 
тарифом 

теплоелектростанці
ях, атомних 

електростанціях і 
когенераційних 

установках 

20

3 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва 
теплової енергії 

(крім виробництва 
теплової енергії на 
теплоелектроцентр

алях, 

теплоелектростанці
ях, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних або 

поновлюваних 
джерел енергії), на 

виробничих 
об’єктах, що 

розташовані на 
території однієї 
області України 

(або лише на 
території міста 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 
постачання 

теплової енергії, 
крім 

виробництва, 
транспортування 

та постачання 
теплової енергії 

за 
нерегульованим 

тарифом 

195 Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва 
теплової енергії 

(крім виробництва 
теплової енергії на 
теплоелектроцентр

алях, 

теплоелектростанці
ях, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних або 

поновлюваних 
джерел енергії), на 

виробничих 
об’єктах, що 

розташовані на 
території однієї 
області України 

(або лише на 
території міста 

ні ні ні Загальна 

дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 



494 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно 
із звітністю) обсяг 

виробництва 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному році 

не 
перевищуватиме 
(не перевищував) 

170 тисяч Гкал 
та/або якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 

постачання 
теплової енергії 

при забезпеченості 
споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 
серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 
2018 року менше 

ніж 90 % 

Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно 
із звітністю) обсяг 

виробництва 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному році 

не 
перевищуватиме 
(не перевищував) 

170 тисяч Гкал 
та/або якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 

постачання 
теплової енергії 

при забезпеченості 
споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 
серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 
2018 року менше 

ніж 90 % 

20
4 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва 
теплової енергії на 

установках з 
використанням 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

196 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

виробництва 
теплової енергії на 

установках з 
використанням 

ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

нетрадиційних або 
поновлюваних 
джерел енергії 

мережами та 
постачання 

теплової енергії, 
крім 

виробництва, 
транспортування 

та постачання 
теплової енергії 

за 

нерегульованим 
тарифом 

нетрадиційних або 
поновлюваних 
джерел енергії 

20

5 

Ліцензія на 

провадження 
охоронної 
діяльності 

32 Охоронна 

діяльність 

Нема

є 

Немає ні ні ні Загальна 

дозвільна 
процедура 

так ні так ні потребує 

20
6 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності з 

перероблення 

побутових відходів 
у разі, якщо суб'єкт 

господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 
діяльність з 

перероблення 
побутових відходів 

для населених 
пунктів з 

чисельністю 
населення понад 

100 тисяч осіб 
(сукупно), та/або 

суб'єкт 
господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 

33 Перероблення 
побутових 
відходів 

Нема
є 

Немає ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 



496 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

діяльність з 
перероблення 

побутових відходів 
на об'єктах з 

потужністю понад 
50 тисяч тонн 

побутових відходів 
на рік 

20
7 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

захоронення 
побутових відходів 
у разі, якщо суб'єкт 

господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 
діяльність з 

захоронення 
побутових відходів 

для населених 
пунктів з 

чисельністю 
населення понад 

100 тисяч осіб 
(сукупно) та/або 

суб'єкт 
господарювання 

провадить (має 
намір провадити) 

діяльність з 
захоронення 

побутових відходів 
на об'єктах 

(полігон/звалище) 
з потужністю понад 
50 тисяч тонн або 

34 Захоронення 
побутових 
відходів 

Нема
є 

Немає ні ні ні Загальна 
дозвільна 
процедура 

так так так так не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

200 тисяч метрів 
кубічних побутових 

відходів на рік 

20
8 

Ліцензія на право 
інкасації та 

перевезення 
банкнот і монет та 

інших цінностей 

35 Інкасація та 
перевезення 

банкнот і монет 
та інших 

цінностей 

Нема
є 

Немає ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 

20
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності 
небанківських 

фінансових 
установ, які мають 

намір стати 
учасниками 

платіжних систем, 
на переказ коштів 

без відкриття 

рахунків 

36 Діяльність 
небанківських 

фінансових 
установ, які 

мають намір 
стати учасниками 

платіжних 
систем, на 

переказ коштів 
без відкриття 

рахунків 

Нема
є 

Немає ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 

21
0 

Генеральна 
ліцензія на 

здійснення 
валютних операцій 

(банкам і філіям 
іноземних банків) 

37 Здійснення 
валютних 

операцій 

197 Генеральна 
ліцензія на 

здійснення 
валютних операцій 

(банкам і філіям 
іноземних банків) 

ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 

21
1 

Генеральна 
ліцензія на 
здійснення 

валютних операцій 
(небанківським 

фінансовим 
установам, 

національному 
оператору 

поштового зв'язку) 

37 Здійснення 
валютних 
операцій 

198 Генеральна 
ліцензія на 
здійснення 

валютних операцій 
(небанківським 

фінансовим 
установам, 

національному 
оператору 

поштового зв'язку) 

ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

21
2 

Індивідуальна 
ліцензія на 

переказування 
іноземної валюти 
за межі України з 
метою придбання 

облігацій зовнішніх 
державних позик 

України 

37 Здійснення 
валютних 
операцій 

199 Індивідуальна 
ліцензія на 

переказування 
іноземної валюти 
за межі України з 
метою придбання 

облігацій зовнішніх 
державних позик 

України 

ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 

21
3 

Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти 

для оплати 
банківських 
металів та 

проведення  
окремих валютних 

операцій 
уповноваженим 

банком 

37 Здійснення 
валютних 
операцій 

200 Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти 

для оплати 
банківських 
металів та 

проведення  
окремих валютних 

операцій 
уповноваженим 

банком 

ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 

21
4 

Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти 

для оплати 
банківських 
металів та 

проведення  
окремих валютних 

операцій (суб'єкту 
господарювання - 

резиденту) 

37 Здійснення 
валютних 
операцій 

201 Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти 

для оплати 
банківських 
металів та 

проведення  
окремих валютних 

операцій (суб'єкту 
господарювання - 

резиденту) 

ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 

21
5 

Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

37 Здійснення 
валютних 
операцій 

202 Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 
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№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

межі України 
іноземної валюти 

для оплати 
банківських 
металів та 

проведення  
окремих валютних 

операцій 
уповноваженим 

банком (фізичній 
особі - резиденту) 

межі України 
іноземної валюти 

для оплати 
банківських 
металів та 

проведення  
окремих валютних 

операцій 
уповноваженим 

банком (фізичній 
особі - резиденту) 

21

6 

Індивідуальна 

ліцензія на 
використання 

іноземної валюти 
на території 

України як засобу 
платежу 

37 Здійснення 

валютних 
операцій 

203 Індивідуальна 

ліцензія на 
використання 

іноземної валюти 
на території 

України як засобу 
платежу 

ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 

21
7 

Індивідуальна 
ліцензія на 

використання 
іноземної валюти 

на території 
України як застави 

37 Здійснення 
валютних 

операцій 

204 Індивідуальна 
ліцензія на 

використання 
іноземної валюти 

на території 
України як застави 

ні ні так Дозвільна ні не 
встановлен

о 

не 
встановлено 

ні не потребує приведення 

21
8 

Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 
резидентами 

(юридичними та 
фізичними 
особами-

підприємцями) 
валютних 

цінностей на 
рахунках за 

межами України 

37 Здійснення 
валютних 
операцій 

205 Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 
резидентами 

(юридичними та 
фізичними 
особами-

підприємцями) 
валютних 

цінностей на 
рахунках за 

межами України 

ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 



500 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

21
9 

Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 
резидентами 
(фізичними 

особами, які не є 
підприємцями) 

валютних 
цінностей на 

рахунках за 
межами України 

37 Здійснення 
валютних 
операцій 

206 Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 
резидентами 
(фізичними 

особами, які не є 
підприємцями) 

валютних 
цінностей на 

рахунках за 
межами України 

ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 

22

0 

Індивідуальна 

ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за 
кордон (не за 

умови здійснення 
інвестиції протягом 
календарного року 
на суму понад 50 
000 доларів США 

(еквівалента цієї 
суми в іншій 

іноземній валюті за 
офіційним курсом 

гривні до 
іноземних валют, 

установленим 
Національним 

банком на день 
подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи) 

38 Здійснення 

інвестицій за 
кордон 

207 Індивідуальна 

ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за 
кордон (не за 

умови здійснення 
інвестиції протягом 
календарного року 
на суму понад 50 
000 доларів США 

(еквівалента цієї 
суми в іншій 

іноземній валюті за 
офіційним курсом 

гривні до 
іноземних валют, 

установленим 
Національним 

банком на день 
подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи) 

ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 

22
1 

Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за 

38 Здійснення 
інвестицій за 

кордон 

208 Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за 

ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 



501 

№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у 

Вид №п/п 
підви

д у 

Підвид  Ч и 
д опускає 

Закон про 
ліцензуван

ня  
встановле

ння 
процедури 
ліцензуван

ня  

відповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензуванн
я  

встановленн
я  процедури 
ліцензуванн

я  з 
особливостя

ми, 

визначеним
и у інших 
законах? 

Чи існують 
особливос

т і  
ліцензува
ння цього 

виду 
д іяльності

?  

Тип 
процедури 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
видачі 

ліцензії, 
я ка 

встановлен
а  

спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Ч и 
в ідповідає 

процедура 
анулюванн
я  ліцензії, 

я ка 
встановлен

а  
спеціальни
м Законом 

процедурі 
встановлен
ій в Законі 

про 
ліцензуван

ня ? 

Чи відповідає 
процедура 

переоформле
ння ліцензії, 

я ка 
встановлена 
спеціальним 

Законом 
процедурі 

встановленій 

в  Законі про 
ліцензування

?  

Ч и 
приведено 

спеціальни
й Закон у 

відповідніс
ть до вимог 
Закону про 
ліцензуван

ня ? 

Враховуючи процедуру 
ліцензування певних видів 

господарської діяльності "з 
урахуванням особливостей 

встановлених іншими 
Законами" та "у відповідності 

д о інших Законів", чи 
потребує приведення 

спеціальне законодавство у 
в ідповідність до Закону 

України "Про ліцензування 
видів господарської 

д іяльності" (в частині 
видачі/переоформлення/анул

ювання ліцензії)? 

кордон протягом 
календарного року 

на здійснення 
інвестиції(ій) на 

суму понад 50 000 
доларів США 

(еквівалента цієї 
суми в іншій 

іноземній валюті за 

офіційним курсом 
гривні до 

іноземних валют, 
установленим 
Національним 

банком на день 
подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи 

кордон протягом 
календарного року 

на здійснення 
інвестиції(ій) на 

суму понад 50 000 
доларів США 

(еквівалента цієї 
суми в іншій 

іноземній валюті за 

офіційним курсом 
гривні до 

іноземних валют, 
установленим 
Національним 

банком на день 
подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи 
22
2 

Індивідуальна 
ліцензія на 

здійснення 
резидентами 

майнових 
інвестицій за 

межами України 

39 Здійснення 
резидентами 

майнових 
інвестицій за 

межами України 

Нема
є 

Немає ні ні так Дозвільна ні ні не 
передбачено 

ні не потребує приведення 

22
3 

Ліцензія на 
користування 

радіочастотним 
ресурсом України 

40 Користування 
радіочастотним 

ресурсом України 

Нема
є 

Немає ні ні так Дозвільна ні ні ні ні не потребує приведення 

22
4 

Ліцензія на 
добування 

мисливських 
тварин 

41 Добування 
мисливських 

тварин 

Нема
є 

Немає ні ні так Дозвільна ні не 
встановлен

о 

не 
передбачено 

ні не потребує приведення 
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Таблиця №11. 
Перелік особливостей у сфері ліцензування 
№ 
п/п  Особливості ліцензування 

1 встановлення процедури продовження строку дії ліцензії 

2 
реєстрація виданих ліцензій в органах державної податкової служби, а в сільській місцевості — також в органах 
місцевого самоврядування 

3 відсутні/ звужені/ розширені підстави для відмови у видачі ліцензії 

4 видачу дубліката ліцензії 

5 відсутня процедура залищення без розгляду 

6 наявність процедури відмови в прийнятті документів 

7 зупинення дії ліцензії 

8 звужені/ розширені підстави для переоформлення ліцензії 

9 розширені/ звужені підстави для анулювання ліцензії 

10 збільшені строки видачі ліцензії 

11 наявність процедури внесення змін до ліцензії 

12 
наявність механізму "рішення про недопущення юридичної особи до  конкурсу і повідомлення про це протягом 30 
днів після отримання відповідної заяви" 

13 конкурсний порядок отримання ліцензії 

14 справляння неодноразової щорічної плати за видану строкову ліцензії 

15 ліцензія видається за результатами іспиту 

16 

Видана ліцензія містить умови. Наприклад, умови ліцензії на мовлення, отриманої за результатами конкурсу, 
визначаються Національною радою за погодженням з майбутнім ліцензіатом відповідно до конкурсних умов та 
заявлених ліцензіатом характеристик мовлення і зобов'язань 

17 

Видана ліцензія містить додаток. У додатку до ліцензії зазначається, зокрема, перелік форм лікарських засобів, 
дозволених до виробництва ліцензіату, а також особливі умови провадження діяльності та умови щодо контролю 

за якістю лікарських засобів. 

18 плата за переоформлення ліцензії  

19 процедура отримання ліцензії - квотування 

20 предліцензійна перевірка 

21 збільшений строк внесення плати за видачу ліцензії 

22 наявність процедури скасування рішення про видачу ліцензії 

23 встановлення спеціальної (скороченої) позовної давності щодо оскарження рішення про відмову у видачі ліцензії  

24 процедура отримання ліцензії - проходження іспиту 

25 розмір плати 
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Таблиця №12. 
Вичерпний/ невичерпний перелік документів, необхідних для отримання ліцензії 
№ 
п/

п  

Назва № 
п/п 

вид
у  

Вид № п/п 
підви

ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 
затвердже

но 
ліцензійні 

умови? 

НПА яким 
затверджено 

ліцензійні умови 

Чи 
вичерпний 

перелік 
документів

? 

1 Банківська ліцензія 1 Банківська 
діяльність 

Немає Немає Закону України 
«Про банки і 
банківську 

діяльність» від 7 
грудня 2000 р. 

№2121-III 

Закон України 
"Про 

Національний 

банк України" від 
20 травня 1999 р. 

№679-XIV 

Закон України 
"Про систему 
гарантування 

вкладів 
фізичних осіб" 
від 23 лютого 

2012 р. 
№4452-VI 

так Положення про 
порядок реєстрації 

та ліцензування 

банків, відкриття 
відокремлених 

підрозділів, 

затверджено 
Постановою 
Правління 

Національного 

Банку України від 8 
вересня 2011 р. 

№306 "Про 

затвердження 
деяких 

нормативно-

правових актів 
Національного 
банку України" 

так 

2 Ліцензія на 
адміністрування 

фінансових активів 

для придбання 
товарів у групах 

2 Надання 
фінансових послуг 

1 Ліцензія на 
адміністрування 

фінансових активів 

для придбання 
товарів у групах 

Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 

державне 
регулювання 

ринків фінансових 

послуг» від 
12.07.2001 № 

2664-III 

Закон України 
"Про ліцензування 

видів 

господарської 
діяльності" від 
02.03.2015 р. 

№222-VIII 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України « 
Про затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання 

фінансових послуг 

(крім професійної 
діяльності на ринку 

цінних паперів)» 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

від 07.12.2016 № 
913 

3 Ліцензія на 
управління майном 

для фінансування 
об’єктів будівництва 

та/або здійснення 
операцій з 

нерухомістю 

2 Надання 
фінансових послуг 

2 Ліцензія на 
управління майном 

для фінансування 
об’єктів будівництва 

та/або здійснення 
операцій з 

нерухомістю 

Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 
державне 

регулювання 
ринків фінансових 

послуг» від 
12.07.2001 № 

2664-III 

Закон України 
"Про фінансово-

кредитні 
механізми і 
управління 
майном при 

будівництві житла 
та операціях з 

нерухомістю" від 

19.06.2003 р. 
№978-IV 

Закон України 
"Про 

ліцензування 
видів 

господарської 
діяльності" від 

02.03.2015 р. 
№222-VIII 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 7 грудня 2016 р. 
№ 913"Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

надання 
фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 
цінних паперів)" 

так 

4 Ліцензія з надання 
послуг у сфері 
страхування в 

частині проведення 

конкретних видів 
страхування, 
визначених 

законодавством 

2 Надання 
фінансових послуг 

3 Ліцензія з надання 
послуг у сфері 
страхування в 

частині проведення 

конкретних видів 
страхування, 
визначених 

законодавством 

Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 
державне 

регулювання 
ринків фінансових 

послуг» від 

12.07.2001 № 
2664-III 

Закон України 
"Про ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності" від 
02.03.2015 р. 

№222-VIII 

Закон України 
« Про 

страхування» 
від 07.03.1996 

№ 85/96-ВР 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 7 грудня 2016 р. 
№ 913"Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

надання 

фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 

цінних паперів)" 

Ні 

5 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності, яка 

передбачає 

2 Надання 
фінансових послуг 

4 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності, яка 

передбачає 

Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 
державне 

регулювання 

Закон України 
"Про ліцензування 

видів 
господарської 
діяльності" від 

Закон України 
"Про кредитні 

спілки" від 
20.12.2001 р. 

№2908-III 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України « 

Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

залучення 
фінансових активів із 

зобов’язанням щодо 
наступного їх 
повернення 

залучення 
фінансових активів із 

зобов’язанням щодо 
наступного їх 
повернення 

ринків фінансових 
послуг» від 

12.07.2001 № 
2664-III 

02.03.2015 р. 
№222-VIII 

господарської 
діяльності з 

надання 
фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 
цінних паперів)» 
від 07.12.2016 № 

913 

6 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 
послуг з фінансового 

лізингу 

2 Надання 
фінансових послуг 

5 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 
послуг з фінансового 

лізингу 

Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 
державне 

регулювання 

ринків фінансових 
послуг» від 

12.07.2001 № 

2664-III 

Закон України 
"Про ліцензування 

видів 
господарської 
діяльності" від 

02.03.2015 р. 
№222-VIII 

Закон України 
"Про 

фінансовий 
лізинг" від 

16.12.1997 р. 

№723/97-ВР 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України « 

Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

надання 

фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 

цінних паперів)» 
від 07.12.2016 № 

913 

так 

7 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
коштів у позику, в 

тому числі і на 

умовах фінансового 
кредиту 

2 Надання 
фінансових послуг 

6 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
коштів у позику, в 

тому числі і на 

умовах фінансового 
кредиту 

Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 

державне 
регулювання 

ринків фінансових 

послуг» від 
12.07.2001 № 

2664-III 

Закон України 
"Про ліцензування 

видів 

господарської 
діяльності" від 
02.03.2015 р. 

№222-VIII 

Закон України 
"Про кредитні 

спілки" від 

20.12.2001 р. 
№2908-III 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України « 
Про затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання 

фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 
цінних паперів)» 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

від 07.12.2016 № 
913 

8 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 

гарантій та 
поручительства 

2 Надання 
фінансових послуг 

7 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 

гарантій та 
поручительства 

Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 
державне 

регулювання 
ринків фінансових 

послуг» від 
12.07.2001 № 

2664-III 

Закон України 
"Про ліцензування 

видів 
господарської 
діяльності" від 
02.03.2015 р. 

№222-VIII 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України « 

Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 
надання 

фінансових послуг 

(крім професійної 
діяльності на ринку 

цінних паперів)» 

від 07.12.2016 № 
913 

так 

9 Ліцензія з надання 
послуг з факторингу 

2 Надання 
фінансових послуг 

8 Ліцензія з надання 
послуг з факторингу 

Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 
державне 

регулювання 
ринків фінансових 

послуг» від 

12.07.2001 № 
2664-III 

Закон України 
"Про ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності" від 
02.03.2015 р. 

№222-VIII 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 7 грудня 2016 р. 
№ 913"Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

надання 

фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 

цінних паперів)" 

так 

10 Ліцензія на довірче 
управління 

фінансовими 
активами 

2 Надання 
фінансових послуг 

9 Ліцензія на довірче 
управління 

фінансовими 
активами 

Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 
державне 

регулювання 

Закон України 
"Про ліцензування 

видів 
господарської 
діяльності" від 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про затвердження 
переліків посад та 

спеціальностей 

так 



507 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

ринків фінансових 
послуг» від 

12.07.2001 № 
2664-III 

02.03.2015 р. 
№222-VIII 

персоналу для 
експлуатації 

ядерних установок, 
підготовка якого 

підлягає 

ліцензуванню, і 
посад персоналу, 

який 

безпосередньо 
здійснює 

управління 
реакторною 

установкою» від 
08.11.2000 № 1683 

11 Ліцензія на надання 
послуг в системі 

накопичувального 

пенсійного 
забезпечення в 

частині 

адміністрування 
недержавних 

пенсійних фондів 

2 Надання 
фінансових послуг 

10 Ліцензія на надання 
послуг в системі 

накопичувального 

пенсійного 
забезпечення в 

частині 

адміністрування 
недержавних 

пенсійних фондів 

Закон України 
«Про фінансові 

послуги та 

державне 
регулювання 

ринків фінансових 

послуг» від 
12.07.2001 № 

2664-III 

Закон України 
"Про недержавне 

пенсійне 

забезпечення" від 
09.07.2003 
№1057-IV 

Закон України 
"Про 

ліцензування 

видів 
господарської 
діяльності" від 

02.03.2015 р. 
№222-VIII 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України « 
Про затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання 

фінансових послуг 
(крім професійної 

діяльності на ринку 
цінних паперів)» 
від 07.12.2016 № 

913 

так 

12 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності із 

зберігання активів 
пенсійних фондів 

3 Професійна 

діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

11 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності із 

зберігання активів 
пенсійних фондів 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

Закон України 

"Про цінні папери 
та фондовий 

ринок" 

Закон України 

"Про 
недержавне 

пенсійне 
забезпечення" 

від 09.07.2003 
№ 1057-IV 

так Рішення 

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 

від 14.05.2013 № 
817 Про 

так 



508 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

затвердження 
Порядку та умов 

видачі ліцензії на 
провадження 
окремих видів 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів), 

переоформлення 
ліцензії 

13 Ліцензія з 
андеррайтингу 

3 Професійна 
діяльність на 

ринку цінних 
паперів 

12 Ліцензія з 
андеррайтингу 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

Закон України 
"Про цінні папери 

та фондовий 
ринок" 

Немає так Рішення 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 

від 14.05.2013 № 
817 Про 

затвердження 

Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 
окремих видів 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів), 

переоформлення 

ліцензії 

ні 

14 Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 
провадить 

3 Професійна 
діяльність на 

ринку цінних 
паперів 

13 Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 
провадить 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 

Закон України 
"Про цінні папери 

та фондовий 
ринок" 

Немає так Рішення 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

ні 



509 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

клірингова  
установа або 

Розрахунковий  
центр з 

обслуговування 

договорів на 
фінансових ринках 

клірингова  
установа або 

Розрахунковий  
центр з 

обслуговування 

договорів на 
фінансових ринках 

ринку цінних 
паперів в Україні" 

фондового ринку 
від 21.05.2013 № 

862 Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів) - 
депозитарної 

діяльності та 
клірингової 
діяльності 

15 Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 
провадить 

Центральний 

депозитарій 

3 Професійна 
діяльність на 

ринку цінних 
паперів 

14 Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 
провадить 

Центральний 

депозитарій 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

Закон України 
"Про цінні папери 

та фондовий 
ринок" 

ЗУ "Про 
депозитарну 

систему 
України" від 

06.07.2012 № 

5178-VI  

так Рішення 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 

від 21.05.2013 № 
862 Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів) - 

депозитарної 
діяльності та 
клірингової 

діяльності 

так 



510 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

16 Ліцензія з організації 
торгівлі на 

фондовому ринку 

3 Професійна 
діяльність на 

ринку цінних 
паперів 

15 Ліцензія з організації 
торгівлі на 

фондовому ринку 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

Закон України 
"Про цінні папери 

та фондовий 
ринок" 

Цивільний 
кодекс України 

так Рішення 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 

від 14.05.2013 № 
817 Про 

затвердження 

Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 
окремих видів 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів), 

переоформлення 

ліцензії 
 

Рішення НКЦПФР 

"Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів) - 
діяльності з 

організації торгівлі 

на фондовому 
ринку" від 

14.05.2013 № 818 

ні 



511 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

17 Ліцензія на 
брокерську 

діяльність 

3 Професійна 
діяльність на 

ринку цінних 
паперів 

16 Ліцензія на 
брокерську 

діяльність 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

Закон України 
"Про цінні папери 

та фондовий 
ринок" 

Немає так Рішення 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 

від 14.05.2013 № 
817 Про 

затвердження 

Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 
окремих видів 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів), 

переоформлення 

ліцензії 

ні 

18 Ліцензія на 

дилерську діяльність 

3 Професійна 

діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

17 Ліцензія на 

дилерську діяльність 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

Закон України 

"Про цінні папери 
та фондовий 

ринок" 

Немає так Рішення 

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 

від 14.05.2013 № 
817 Про 

затвердження 

Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 

окремих видів 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

ні 



512 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

паперів), 
переоформлення 

ліцензії 

19 Ліцензія на 

здійснення 
депозитарної 

діяльності 
депозитарної 

установи 

3 Професійна 

діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

18 Ліцензія на 

здійснення 
депозитарної 

діяльності 
депозитарної 

установи 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

ЗУ "Про 

депозитарну 
систему України" 
від від 06.07.2012 

№ 5178-VI 

Закон України 

"Про цінні 
папери та 
фондовий 

ринок" 

так Рішення 

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 

від 21.05.2013 № 
862 Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
професійної 

діяльності на 
фондовому ринку 

(ринку цінних 

паперів) - 
депозитарної 
діяльності та 

клірингової 
діяльності 

 
Рішення 

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 
від 14.05.2013 № 

817 Про 

затвердження 
Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 
окремих видів 

ні 



513 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів), 

переоформлення 
ліцензії 

20 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності з 
управління 

іпотечним 
покриттям для 
банків, які не 

отримували ліцензій 
на провадження 

професійної 

діяльності на 
фондовому ринку 

3 Професійна 

діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

19 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності з 
управління 

іпотечним 
покриттям для 
банків, які не 

отримували ліцензій 
на провадження 

професійної 

діяльності на 
фондовому ринку 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

Закон України 

"Про цінні папери 
та фондовий 

ринок" 

Закон України 

"Про іпотечні 
облігації" від 

22.12.2005 № 

3273-IV 

так Рішення 

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 
від 14.05.2013 № 

817 Про 

затвердження 
Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 
окремих видів 

професійної 

діяльності на 
фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів), 

переоформлення 
ліцензії 

ні 

21 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

управління 
іпотечним 

покриттям для 
небанківських 

фінансових установ, 
які не є 

3 Професійна 
діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

20 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

управління 
іпотечним 

покриттям для 
небанківських 

фінансових установ, 
які не є 

Закон України 
"Про державне 
регулювання 

ринку цінних 
паперів в Україні" 

Закон України 
"Про цінні папери 

та фондовий 

ринок" 

Закон України 
"Про іпотечні 
облігації" від 

22.12.2005 № 
3273-IV 

так Рішення 
Національної 

комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
від 14.05.2013 № 

817 Про 

затвердження 
Порядку та умов 

ні 



514 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

професійними 
учасниками 

фондового ринку 

професійними 
учасниками 

фондового ринку 

видачі ліцензії на 
провадження 

окремих видів 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів), 

переоформлення 
ліцензії 

22 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності з 

управління активами 

інституційних 
інвесторів (компанія 

з управління 

активами) 

3 Професійна 

діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

21 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності з 

управління активами 

інституційних 
інвесторів (компанія 

з управління 

активами) 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

Закон України 

"Про цінні папери 
та фондовий 

ринок" 

Закон України 

"Про інститути 
спільного 

інвестування" 

від 05.07.2012 
№ 5080-VI 

так Рішення 

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 
23.07.2013 № 1281 
Про затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
професійної 

діяльності на 
фондовому ринку 

(ринку цінних 
паперів) - 

діяльності з 
управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(діяльності з 

управління 
активами) 

ні 

23 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності 

3 Професійна 

діяльність на 

22 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 

Закон України 

"Про цінні папери 

Закон України 

"Про інститути 
спільного 

так Рішення 

Національної 
комісії з цінних 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

управління активами 
інституційних 

інвесторів 
(діяльності з 
управління 

активами) 
професійним 

адміністратором 

недержавного 
пенсійного фонду 

ринку цінних 
паперів 

управління активами 
інституційних 

інвесторів 
(діяльності з 
управління 

активами) 
професійним 

адміністратором 

недержавного 
пенсійного фонду 

ринку цінних 
паперів в Україні" 

та фондовий 
ринок" 

інвестування" 
від 05.07.2012 

№ 5080-VI 

паперів та 
фондового ринку 

23.07.2013 № 1281 
Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів) - 
діяльності з 

управління 
активами 

інституційних 

інвесторів 
(діяльності з 
управління 

активами) 

24 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності з 

управління активами 
інституційних 

інвесторів 
(діяльності з 
управління 

активами) банком 

3 Професійна 

діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

23 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності з 

управління активами 
інституційних 

інвесторів 
(діяльності з 
управління 

активами) банком 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

Закон України 

"Про цінні папери 
та фондовий 

ринок" 

Закон України 

"Про інститути 
спільного 

інвестування" 
від 05.07.2012 

№ 5080-VI 

так Рішення 

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 

23.07.2013 № 1281 
Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів) - 

діяльності з 
управління 

ні 



516 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

активами 
інституційних 

інвесторів 
(діяльності з 
управління 

активами) 

25 Ліцензія на 
здійснення 

діяльності з 
управління цінними 

паперами 

3 Професійна 
діяльність на 

ринку цінних 
паперів 

24 Ліцензія на 
здійснення 

діяльності з 
управління цінними 

паперами 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

Закон України 
"Про цінні папери 

та фондовий 
ринок" 

Немає так Рішення 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 

від 14.05.2013 № 
817 Про 

затвердження 

Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 

окремих видів 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів), 
переоформлення 

ліцензії 

ні 

26 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності із 

зберігання активів 

інститутів спільного 
інвестування 

3 Професійна 

діяльність на 
ринку цінних 

паперів 

25 Ліцензія на 

здійснення 
діяльності із 

зберігання активів 

інститутів спільного 
інвестування 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
ринку цінних 

паперів в Україні" 

ЗУ "Про 

депозитарну 
систему України" 
від від 06.07.2012 

№ 5178-VI 

Закон України 

"Про цінні 
папери та 
фондовий 

ринок" 

так Рішення 

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 
від 21.05.2013 № 

862 Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів) - 

депозитарної 
діяльності та 
клірингової 

діяльності 
 

Рішення 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 

від 14.05.2013 № 
817 Про 

затвердження 

Порядку та умов 
видачі ліцензії на 

провадження 

окремих видів 
професійної 
діяльності на 

фондовому ринку 
(ринку цінних 

паперів), 
переоформлення 

ліцензії 

27 Ліцензія на 

діяльність 
провайдера 

програмної послуги 

4 Діяльність у галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

26 Ліцензія на 

діяльність 
провайдера 

програмної послуги 

Закон України « 

Про телебачення і 
радіомовлення» 
від 21.12.1993 № 

3759-XII 

Закон України 

"Про інформацію" 
від 02.10.1992 № 

2657-XII 

Закон України 

"Про Суспільне 
телебачення і 

радіомовлення 

України" від 

так Рішення Нацрада 

телерадіомовлення 
"Про затвердження 

Положення про 

порядок видачі 
ліцензії 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

17.04.2014 № 
1227-VII 

провайдера 
програмної 

послуги" від 
28.12.2011 № 2979 

28 Ліцензія на 
діяльність 

провайдера 
програмної послуги 

з використанням 
багатоканальних 

ефірних телемереж 

(в тому числі 
технологій 

“Телесело”, 

“МІТРІС”, “MMDS”, 
цифрових 

мультиплексів, 

мереж операторів 
мобільного зв’язку 

тощо) 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

27 Ліцензія на 
діяльність 

провайдера 
програмної послуги 

з використанням 
багатоканальних 

ефірних телемереж 

(в тому числі 
технологій 

“Телесело”, 

“МІТРІС”, “MMDS”, 
цифрових 

мультиплексів, 

мереж операторів 
мобільного зв’язку 

тощо) 

Закон України « 
Про телебачення і 
радіомовлення» 
від 21.12.1993 № 

3759-XII 

Закон України 
"Про інформацію" 
від 02.10.1992 № 

2657-XII 

Закон України 
"Про Суспільне 
телебачення і 

радіомовлення 

України" від 
17.04.2014 № 

1227-VII 

так Рішення Нацрада 
телерадіомовлення 
"Про затвердження 

Положення про 

порядок видачі 
ліцензії 

провайдера 

програмної 
послуги" від 

28.12.2011 № 2979 

ні 

29 Ліцензія на 
супутникове 

мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

28 Ліцензія на 
супутникове 

мовлення 

Закон України « 
Про телебачення і 
радіомовлення» 

від 21.12.1993 № 
3759-XII 

Закон України 
"Про Національну 

раду України з 

питань 
телебачення  

і радіомовлення" 

Немає ні немає не 
затвердже

но 

ліцензійні 
умови 

30 Ліцензія на ефірне 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

29 Ліцензія на ефірне 
мовлення 

Закон України « 
Про телебачення і 
радіомовлення» 

від 21.12.1993 № 
3759-XII 

Закон України 
"Про Національну 

раду України з 

питань 
телебачення  

і радіомовлення" 

Немає ні немає не 
затвердже

но 

ліцензійні 
умови 

31 Ліцензія на кабельне 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

30 Ліцензія на кабельне 
мовлення 

Закон України « 
Про телебачення і 

радіомовлення» 

Закон України 
"Про Національну 

раду України з 

Немає ні немає не 
затвердже

но 



519 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

від 21.12.1993 № 
3759-XII 

питань 
телебачення  

і радіомовлення" 

ліцензійні 
умови 

32 Ліцензія на 

проводове 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

31 Ліцензія на 

проводове 
мовлення 

Закон України « 

Про телебачення і 
радіомовлення» 
від 21.12.1993 № 

3759-XII 

Закон України 

"Про Національну 
раду України з 

питань 
телебачення  

і радіомовлення" 

Немає ні немає не 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови 

33 Ліцензія на 

багатоканальне 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

32 Ліцензія на 

багатоканальне 
мовлення 

Закон України « 

Про телебачення і 
радіомовлення» 
від 21.12.1993 № 

3759-XII 

Закон України 

"Про Національну 
раду України з 

питань 

телебачення  
і радіомовлення" 

Немає ні немає не 

затвердже
но 

ліцензійні 

умови 

34 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з передачі 

електричної енергії 
(передача 

магістральними та 

міждержавними 
електричними 

мережами) 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетик
и 

33 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з передачі 

електричної енергії 
(передача 

магістральними та 

міждержавними 
електричними 

мережами) 

Закон України « 

Про засади 
функціонування 

ринку електричної 

енергії України» 
від 24.10.2013 № 

663-VII 

Закон України « 

Про природні 
монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 

«Про 
Національну 
комісію, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 

сферах 
енергетики та 
комунальних 

послуг» від 
22.09.2016 № 

1540-VIII 

так Умови та Правила 

здійснення 
підприємницької 

діяльності з 

передачі 
електричної енергії 
магістральними та 

міждержавними 
електричними 

мережами, 

затверджені 
постановою 
Національної 

комісії з питань 

регулювання 
електроенергетики 

України від 

11.10.1996 № 152 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

35 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 

електричної енергії 
(в обсягах, що 
перевищують 

рівень, 
встановлений 
ліцензійними 

умовами) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетик

и 

34 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 

електричної енергії 
(в обсягах, що 
перевищують 

рівень, 
встановлений 
ліцензійними 

умовами) 

Закон України « 
Про засади 

функціонування 
ринку електричної 

енергії України» 

від 24.10.2013 № 
663-VII 

Закон України « 
Про природні 

монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 
комісію, що 

здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг» від 
22.09.2016 № 

1540-VIII 

так Умови та Правила 
здійснення 

підприємницької 
діяльності з 

виробництва 

електричної енергії, 
затверджені 
постановою 

Національної 
комісії з питань 

регулювання 
електроенергетики 

України від 
08.02.1996 № 3 

ні 

36 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розподілу 

електричної енергії 

(передача 
електричної енергії 

місцевими 
(локальними) 

електромережами) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетик

и 

35 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розподілу 

електричної енергії 

(передача 
електричної енергії 

місцевими 
(локальними) 

електромережами) 

Закон України « 
Про засади 

функціонування 

ринку електричної 
енергії України» 

від 24.10.2013 № 

663-VII 

Закон України « 
Про природні 
монополії» від 

20.04.2000 № 
1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 

комісію, що 
здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг» від 
22.09.2016 № 

1540-VIII 

так Умови та Правила 
здійснення 

підприємницької 

діяльності з 
передачі 

електричної енергії 

місцевими 
(локальними) 
електричними 

мережами, 

затверджені 
постановою 
Національної 

комісії з питань 
регулювання 

електроенергетики 

України від 
13.06.1996 № 15 

ні 

37 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетик
и 

36 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

Закон України « 

Про засади 
функціонування 

Закон України « 

Про природні 
монополії» від 

Закон України 

«Про 
Національну 

так Постанова 

Національної 
комісії з питань 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

діяльності з 
постачання 

електричної енергії 
(постачання 

електроенергії 

гарантованим 
постачальником 

електричної енергії/ 

постачання 
електричної енергії 

за регульованим 
тарифом) 

діяльності з 
постачання 

електричної енергії 
(постачання 

електроенергії 

гарантованим 
постачальником 

електричної енергії/ 

постачання 
електричної енергії 

за регульованим 
тарифом) 

ринку електричної 
енергії України» 

від 24.10.2013 № 
663-VII 

20.04.2000 № 
1682-III 

комісію, що 
здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг» від 

22.09.2016 № 
1540-VIII 

регулювання 
електроенергетики 

України від 
13.06.1996 № 15/1 
«Про затвердження 

Умов та Правил 
здійснення 

підприємницької 

діяльності з 
постачання 

електричної енергії 
за регульованим 

тарифом» 

38 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

оптового постачання 
електричної енергії  

5 Діяльність у сфері 

електроенергетик
и 

37 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

постачання 
електричної енергії 

за регульованим 

тарифом 

Закон України « 

Про засади 
функціонування 

ринку електричної 

енергії України» 
від 24.10.2013 № 

663-VII 

Закон України « 

Про природні 
монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 

«Про 
Національну 
комісію, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 

сферах 
енергетики та 
комунальних 

послуг» від 

22.09.2016 № 
1540-VIII 

так Умови та Правила 

здійснення 
підприємницької 

діяльності з 

оптового 
постачання 

електричної енергії, 

затверджені 
постановою 
Національної 

комісії з питань 

регулювання 
електроенергетики 

України від 

16.12.1996 № 256  

ні 

39 Ліцензія на 

здійснення функцій 
гарантованого 

покупця 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетик
и 

38 Ліцензія на 

здійснення функцій 
гарантованого 

покупця 

Закон України « 

Про засади 
функціонування 

ринку електричної 
енергії України» 

від 24.10.2013 № 
663-VII 

Закон України « 

Про природні 
монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 

«Про 
Національну 
комісію, що 

здійснює 

державне 
регулювання у 

ні немає не 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

сферах 
енергетики та 

комунальних 
послуг» від 

22.09.2016 № 

1540-VIII 

40 Ліцензія на 
здійснення функцій 

оператора ринку 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетик

и 

39 Ліцензія на 
здійснення функцій 

оператора ринку 

Закон України « 
Про засади 

функціонування 
ринку електричної 

енергії України» 

від 24.10.2013 № 
663-VII 

Закон України « 
Про природні 

монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 
комісію, що 

здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг» від 

22.09.2016 № 
1540-VIII 

ні немає не 
затвердже

но 
ліцензійні 

умови 

41 Ліцензія на 

здійснення функцій 
системного 
оператора 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетик
и 

40 Ліцензія на 

здійснення функцій 
системного 
оператора 

Закон України « 

Про засади 
функціонування 

ринку електричної 

енергії України» 
від 24.10.2013 № 

663-VII 

Закон України « 

Про природні 
монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 

«Про 
Національну 
комісію, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 

сферах 
енергетики та 
комунальних 

послуг» від 
22.09.2016 № 

1540-VIII 

ні немає не 

затвердже
но 

ліцензійні 

умови 

42 Ліцензія на 
виробництво 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

41 Ліцензія на 
виробництво 

Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 

Закону України 
«Про 

використання 

Закон України 
« Про фізичний 
захист ядерних 

так Наказ 
Держатомрегулюва

ння «Про 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

джерел іонізуючого 
випромінювання 

джерел іонізуючого 
випромінювання 

використання 
ядерної енергії» 

від 11.01.2000 № 
1370-XIV 

ядерної енергії та 
радіаційну 

безпеку» 

установок, 
ядерних 

матеріалів, 
радіоактивних 
відходів, інших 

джерел 
іонізуючого 

випромінюван

ня» від 
19.10.2000 № 

2064-III 

затвердження 
Вимог та умов 

безпеки 
(ліцензійних умов) 

провадження 

діяльності з 
виробництва 

джерел іонізуючого 

випромінювання» 
від 13.08.2015 № 

148 

43 Ліцензія на 
перевезення 

радіоактивних 

матеріалів 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

42 Ліцензія на 
перевезення 

радіоактивних 

матеріалів 

Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії» 

від 11.01.2000 № 

1370-XIV 

Закону України 
«Про 

використання 

ядерної енергії та 
радіаційну 
безпеку» 

Закон України 
« Про фізичний 
захист ядерних 

установок, 
ядерних 

матеріалів, 

радіоактивних 
відходів, інших 

джерел 

іонізуючого 
випромінюван

ня» від 
19.10.2000 № 

2064-III 

так Наказ Державного 
комітету ядерного 
регулювання від 

31.08.2004 N 
141«Про 

затвердження 

Вимог та умов 
безпеки 

(ліцензійних умов) 

провадження 
діяльності з 
перевезення 

радіоактивних 

матеріалів та Вимог 
до звіту про аналіз 

безпеки 

провадження 
діяльності з 
перевезення 

радіоактивних 
матеріалів» 

так 

44 Ліцензія на 

переробку, 
зберігання 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

43 Ліцензія на 

переробку, 
зберігання 

Закону України 

«Про 
використання 

Закон України 

«Про дозвільну 
діяльність у сфері 

Закон України 

« Про фізичний 
захист ядерних 

так Наказ Державного 

комітету ядерного 
регулювання від 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

радіоактивних 
відходів 

радіоактивних 
відходів 

ядерної енергії та 
радіаційну 

безпеку» 

використання 
ядерної енергії» 

від 11.01.2000 № 
1370-XIV 

установок, 
ядерних 

матеріалів, 
радіоактивних 
відходів, інших 

джерел 
іонізуючого 

випромінюван

ня» від 
19.10.2000 № 

2064-III 

22.10.2002 № 110 
«Про затвердження 

Умов і вимог 
безпеки 

(ліцензійних умов) 

провадження 
діяльності у сфері 

поводження з 

радіоактивними 
відходами» 

45 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення 
кваліфікації 

спеціалістів з 

фізичного захисту 
ядерних установок, 
ядерних матеріалів, 

радіоактивних 

відходів, інших 
джерел іонізуючого 

випромінювання 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

44 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
підготовки, 

перепідготовки та 

підвищення 
кваліфікації 

спеціалістів з 

фізичного захисту 
ядерних установок, 
ядерних матеріалів, 

радіоактивних 

відходів, інших 
джерел іонізуючого 

випромінювання 

Закону України 
«Про 

використання 

ядерної енергії та 
радіаційну 
безпеку» 

Закон України « 
Про фізичний 

захист ядерних 

установок, 
ядерних 

матеріалів, 

радіоактивних 
відходів, інших 

джерел 

іонізуючого 
випромінювання» 
від 19.10.2000 № 

2064-III 

Закон України 
"Про дозвільну 

діяльність у 

сфері 
використання 

ядерної 

енергії" від 
11.01.2000 № 

1370-XIV 

ні немає не 
затвердже

но 

ліцензійні 
умови 

46 Ліцензія на 
переробку уранових 

руд 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

45 Ліцензія на 
переробку уранових 

руд 

Закон України 
"Про дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії" 
від 11.01.2000 № 

1370-XIV 

Закону України 
«Про 

використання 
ядерної енергії та 

радіаційну 
безпеку» 

Закон України 
"Про 

видобування і 
переробку 

уранових руд" 
від 19.11.1997 

№ 645/97-ВР 

так Наказ Державної 
інспекції ядерного 

регулювання 
України27.05.2015 

№ 101 «Про 
затвердження 

Вимог та умов 
безпеки 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

(ліцензійних умов) 
провадження 

діяльності з 
переробки 

уранових руд» 

47 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
підготовки 

персоналу для 

експлуатації ядерної 
установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

46 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
підготовки 

персоналу для 

експлуатації ядерної 
установки 

Закону України 
«Про 

використання 

ядерної енергії та 
радіаційну 
безпеку» 

Закон України 
"Про дозвільну 

діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії" 

від 11.01.2000 № 

1370-XIV 

Немає так Наказ 
Держатомрегулюва

ння «Про 

затвердження 
Правил 

ліцензування 

підготовки 
персоналу для 

експлуатації 

ядерної установки» 
від 13.12.2004 № 

186  

так 

48 Ліцензія на 
провадження 

діяльності, 

пов’язаної із 
здійсненням 
персоналом 

безпосереднього 
управління 

реакторною 

установкою, та 
діяльності 

посадових осіб 

експлуатуючої 
організації, до 

службових 
обов’язків яких 

належить 
здійснення 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

47 Ліцензія на 
провадження 

діяльності, 

пов’язаної із 
здійсненням 
персоналом 

безпосереднього 
управління 

реакторною 

установкою, та 
діяльності 

посадових осіб 

експлуатуючої 
організації, до 

службових 
обов’язків яких 

належить 
здійснення 

Закону України 
«Про 

використання 

ядерної енергії та 
радіаційну 
безпеку» 

Закон України 
"Про дозвільну 

діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії" 

від 11.01.2000 № 

1370-XIV 

Немає так Правила 
ліцензування 

діяльності 

персоналу з 
безпосереднього 

управління 

реакторною 
установкою АЕС, 

затверджені 

Наказом 
Держатомрегулюва
ння від 13.12.2004 

№ 185. 

так 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0002-05
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

організаційно-
розпорядчих 

функцій, пов’язаних 
із забезпеченням 

ядерної та 

радіаційної безпеки 

організаційно-
розпорядчих 

функцій, пов’язаних 
із забезпеченням 

ядерної та 

радіаційної безпеки 

49 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 
експлуатація ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

48 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 
експлуатація ДІВ 

Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії» 

від 11.01.2000 № 
1370-XIV 

Закону України 
«Про 

використання 
ядерної енергії та 

радіаційну 

безпеку» 

Закон України 
« Про фізичний 

захист ядерних 
установок, 

ядерних 

матеріалів, 
радіоактивних 
відходів, інших 

джерел 
іонізуючого 

випромінюван

ня» від 
19.10.2000 № 

2064-III 

так Наказ 
Держатомрегулюва

ння «Про 
затвердження 
Вимог та умов 

безпеки 
(ліцензійних умов) 

провадження 

діяльності з 
використання 

джерел іонізуючого 

випромінювання та 
Вимог до звіту про 

аналіз безпеки 

провадження 
діяльності з 

використання 
джерел іонізуючого 

випромінювання» 
від 02.12.2002 № 

125 

так 

50 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

зберігання ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

49 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

зберігання ДІВ 

Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії» 
від 11.01.2000 № 

1370-XIV 

Закону України 
«Про 

використання 
ядерної енергії та 

радіаційну 
безпеку» 

Закон України 
« Про фізичний 

захист ядерних 
установок, 

ядерних 
матеріалів, 

радіоактивних 
відходів, інших 

так Наказ 
Держатомрегулюва

ння «Про 
затвердження 
Вимог та умов 

безпеки 

(ліцензійних умов) 
провадження 

так 



527 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

джерел 
іонізуючого 

випромінюван
ня» від 

19.10.2000 № 

2064-III 

діяльності з 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання та 
Вимог до звіту про 

аналіз безпеки 
провадження 
діяльності з 

використання 
джерел іонізуючого 
випромінювання» 
від 02.12.2002 № 

125 

51 Ліцензія на 

використання 
джерел іонізуючого 

випромінювання: 

отримання 
(придбання) та 

передача (збут) ДІВ 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

50 Ліцензія на 

використання 
джерел іонізуючого 

випромінювання: 

отримання 
(придбання) та 

передача (збут) ДІВ 

Закон України 

«Про дозвільну 
діяльність у сфері 

використання 

ядерної енергії» 
від 11.01.2000 № 

1370-XIV 

Закону України 

«Про 
використання 

ядерної енергії та 

радіаційну 
безпеку» 

Закон України 

« Про фізичний 
захист ядерних 

установок, 

ядерних 
матеріалів, 

радіоактивних 

відходів, інших 
джерел 

іонізуючого 
випромінюван

ня» від 
19.10.2000 № 

2064-III 

так Наказ 

Держатомрегулюва
ння «Про 

затвердження 

Вимог та умов 
безпеки 

(ліцензійних умов) 

провадження 
діяльності з 

використання 
джерел іонізуючого 

випромінювання та 
Вимог до звіту про 

аналіз безпеки 

провадження 
діяльності з 

використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання» 
від 02.12.2002 № 

125 

так 



528 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

52 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

технічне 

обслуговування ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

51 Ліцензія на 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання: 

технічне 

обслуговування ДІВ 

Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії» 

від 11.01.2000 № 
1370-XIV 

Закону України 
«Про 

використання 
ядерної енергії та 

радіаційну 

безпеку» 

Закон України 
« Про фізичний 

захист ядерних 
установок, 

ядерних 

матеріалів, 
радіоактивних 
відходів, інших 

джерел 
іонізуючого 

випромінюван
ня» від 

19.10.2000 № 
2064-III 

так Наказ 
Держатомрегулюва

ння «Про 
затвердження 
Вимог та умов 

безпеки 
(ліцензійних умов) 

провадження 

діяльності з 
використання 

джерел іонізуючого 
випромінювання та 

Вимог до звіту про 
аналіз безпеки 
провадження 

діяльності з 
використання 

джерел іонізуючого 

випромінювання» 
від 02.12.2002 № 

125 

так 

53 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 

організації на 
окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 
будівництво та 

введення в 

експлуатацію 
ядерної установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 
ядерної енергії 

52 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 

організації на 
окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 
будівництво та 

введення в 

експлуатацію 
ядерної установки 

Закону України 
«Про 

використання 

ядерної енергії та 
радіаційну 
безпеку» 

Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії» 

від 11.01.2000 № 

1370-XIV 

Директива 
Ради 2014/87 
Євроатом від 

08.07.2014, яка 
встановлює 

для 

співтовариства 
основи з 
ядерної 

безпеки 
ядерних 

установок 

так Положення про 
перелік документів, 

що подаються 

експлуатуючою 
організацією для 

отримання ліцензії 

на провадження 
діяльності на 

окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної установки, 

затверджене 

Наказом 
Держатомрегулюва

так 



529 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

ння від 28.01.2015 
№ 12 

54 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної 
установки:Експлуата

ція ядерної 

установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

53 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної 
установки:Експлуата

ція ядерної 

установки 

Закону України 
«Про 

використання 
ядерної енергії та 

радіаційну 
безпеку» 

Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії» 
від 11.01.2000 № 

1370-XIV 

Директива 
Ради 2014/87 

Євроатом від 
08.07.2014, яка 

встановлює 
для 

співтовариства 
основи з 
ядерної 

безпеки 
ядерних 

установок 

так Положення про 
перелік документів, 

що подаються 
експлуатуючою 

організацією для 
отримання ліцензії 

на провадження 
діяльності на 

окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної установки, 

затверджене 

Наказом 
Держатомрегулюва
ння від 28.01.2015 

№ 12 

так 

55 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної установки: 

зняття з експлуатації 

ядерної установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

54 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної установки: 

зняття з експлуатації 

ядерної установки 

Закону України 
«Про 

використання 
ядерної енергії та 

радіаційну 

безпеку» 

Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії» 

від 11.01.2000 № 
1370-XIV 

Директива 
Ради 2014/87 

Євроатом від 
08.07.2014, яка 

встановлює 

для 
співтовариства 

основи з 

ядерної 
безпеки 
ядерних 

установок 

так Положення про 
перелік документів, 

що подаються 
експлуатуючою 

організацією для 

отримання ліцензії 
на провадження 

діяльності на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки, 

затверджене 
Наказом 

Держатомрегулюва
ння від 28.01.2015 

№ 12 

так 



530 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

56 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної установки: 

будівництво 

сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів; 

Експлуатація 
сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів; Закриття 

сховища для 

захоронення 
радіоактивних 

відходів 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

55 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної установки: 

будівництво 

сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів; 

Експлуатація 
сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів; Закриття 

сховища для 

захоронення 
радіоактивних 

відходів 

Закону України 
«Про 

використання 
ядерної енергії та 

радіаційну 

безпеку» 

Закон України 
«Про дозвільну 

діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії» 

від 11.01.2000 № 
1370-XIV 

Директива 
Ради 2014/87 

Євроатом від 
08.07.2014, яка 

встановлює 

для 
співтовариства 

основи з 

ядерної 
безпеки 
ядерних 

установок 

так Положення про 
перелік документів, 

що подаються 
експлуатуючою 

організацією для 

отримання ліцензії 
на провадження 

діяльності на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки, 
затверджене 

Наказом 
Держатомрегулюва
ння від 28.01.2015 

№ 12 

так 

57 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
вищої освіти 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

56 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
вищої освіти 

Закон України 
"Про освіту" від 
23.05.1991 № 

1060-XII 

Закон України 
"Про вищу освіту" 
від 01.07.2014 № 

1556-VII 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30 грудня 2015 

р. № 1187 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
освітньої діяльності 

закладів освіти" 

так 

58 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

57 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

Закон України 
"Про освіту" від 
23.05.1991 № 

1060-XII 

Закон України 
"Про професійно-
технічну освіту" 

від 10.02.1998 № 
103/98-ВР 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30 грудня 2015 

р. № 1187 "Про 
затвердження 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

професійно-
технічної освіти 

професійно-
технічної освіти 

Ліцензійних умов 
провадження 

освітньої діяльності 
закладів освіти" 

59 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

дошкільної освіти 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

58 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 

дошкільної освіти 

Закон України 
"Про дошкільну 

освіту" 

Закон України 
"Про освіту" 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30 грудня 2015 
р. № 1187 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої діяльності 
закладів освіти" 

так 

60 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
загальної середньої 

освіти 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

59 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
загальної середньої 

освіти 

Закон України 
"Про загальну 

середню освіту" 

Закон України 
"Про освіту" 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30 грудня 2015 

р. № 1187 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

освітньої діяльності 
закладів освіти" 

так 

61 Ліцензія на право 
імпорту алкогольних 

напоїв  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

60 Ліцензія на право 
імпорту алкогольних 

напоїв  

Закон України 
"Про державне 
регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 
алкогольних 

напоїв та 

тютюнових 
виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 

і тютюнових 
виробів і 

роздрібної торгівлі 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

62 Ліцензія на право 
імпорту тютюнових 

виробів  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

61 Ліцензія на право 
імпорту тютюнових 

виробів  

Закон України 
"Про державне 
регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних 

напоїв та 
тютюнових 

виробів" 

Закон України 
"Про заходи щодо 
попередження та 

зменшення 
вживання 

тютюнових 

виробів і їх 
шкідливого 
впливу на 

здоров'я 
населення" 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 
і тютюнових 

виробів і 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

ні 

63 Ліцензія на право 
експорту 

алкогольних напоїв 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

62 Ліцензія на право 
експорту 

алкогольних напоїв 

Закон України 
"Про державне 
регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

тютюнових 
виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 

і тютюнових 
виробів і 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 

13.05.1996 № 493 

64 Ліцензія на право 
експорту тютюнових 

виробів 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

63 Ліцензія на право 
експорту тютюнових 

виробів 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

тютюнових 

виробів" 

Закон України 
"Про заходи щодо 

попередження та 
зменшення 
вживання 

тютюнових 
виробів і їх 
шкідливого 

впливу на 
здоров'я 

населення" 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв 

і тютюнових 

виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

ні 

65 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

етилового, спирту 
етилового 

ректифікованого 

виноградного, 
спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

64 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

етилового, спирту 
етилового 

ректифікованого 

виноградного, 
спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних 

напоїв та 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 
і тютюнових 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

тютюнових 
виробів" 

виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

66 Ліцензія на право 

експорту спирту 
етилового, спирту 

етилового 

ректифікованого 
виноградного, 

спирту етилового 

ректифікованого 
плодового 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

65 Ліцензія на право 

експорту спирту 
етилового, спирту 

етилового 

ректифікованого 
виноградного, 

спирту етилового 

ректифікованого 
плодового 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 
алкогольних 

напоїв та 

тютюнових 
виробів" 

 
Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 

і тютюнових 
виробів і 

роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

ні 

67 Ліцензія на право 

оптової торгівлі 
спиртом етиловим, 
спиртом етиловим 

ректифікованим 
виноградним, 

спиртом етиловим 
ректифікованим 

плодовим 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

66 Ліцензія на право 

оптової торгівлі 
спиртом етиловим, 
спиртом етиловим 

ректифікованим 
виноградним, 

спиртом етиловим 
ректифікованим 

плодовим 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про 

впорядкування 

видачі суб'єктам 
підприємницької 

діяльності ліцензій 
на право оптової 

торгівлі спиртом 
етиловим і 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

тютюнових 
виробів" 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами» від 

31.03.1999 № 500 

68 Ліцензія на 
виробництво 

алкогольних напоїв  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

67 Ліцензія на 
виробництво 

алкогольних напоїв  

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

тютюнових 

виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв 

і тютюнових 

виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

ні 

69 Ліцензія на 
виробництво 

тютюнових виробів 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

68 Ліцензія на 
виробництво 

тютюнових виробів 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних 

напоїв та 

Закон України 
"Про заходи щодо 

попередження та 
зменшення 
вживання 

тютюнових 
виробів і їх 
шкідливого 
впливу на 

здоров'я 
населення" 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 
і тютюнових 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

тютюнових 
виробів" 

виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

70 Ліцензія на 

виробництво спирту 
етилового (у тому 

числі як лікарського 

засобу), спирту 
етилового 

ректифікованого 

виноградного, 
спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

69 Ліцензія на 

виробництво спирту 
етилового (у тому 

числі як лікарського 

засобу), спирту 
етилового 

ректифікованого 

виноградного, 
спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 
алкогольних 

напоїв та 

тютюнових 
виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 

і тютюнових 
виробів і 

роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

ні 

71 Ліцензія на оптову 

торгівлю спиртом-
сирцем 

виноградним і 

спиртом-сирцем 
плодовим 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

70 Ліцензія на оптову 

торгівлю спиртом-
сирцем 

виноградним і 

спиртом-сирцем 
плодовим 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про 

впорядкування 

видачі суб'єктам 
підприємницької 

діяльності ліцензій 
на право оптової 

торгівлі спиртом 
етиловим і 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

тютюнових 
виробів" 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами» від 

31.03.1999 № 500 

72 Ліцензія на 
виробництво спирту 

коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

71 Ліцензія на 
виробництво спирту 

коньячного і 
плодового 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

тютюнових 

виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв 

і тютюнових 

виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

ні 

73 Ліцензія на 
виробництво 

спирту-сирцю 
виноградного і 
спирту-сирцю 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

72 Ліцензія на 
виробництво 

спирту-сирцю 
виноградного і 
спирту-сирцю 

плодового 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних 

напоїв та 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 
і тютюнових 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

тютюнових 
виробів" 

виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

74 Ліцензія на право 

оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями  

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

73 Ліцензія на право 

оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями  

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 
алкогольних 

напоїв та 

тютюнових 
виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про 

впорядкування 

видачі суб'єктам 
підприємницької 

діяльності ліцензій 

на право оптової 
торгівлі спиртом 

етиловим і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами» від 

31.03.1999 № 500 

ні 

75 Ліцензія на оптову 
торгівлю сидром та 
перрі (без додання 

спирту) 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

74 Ліцензія на оптову 
торгівлю сидром та 
перрі (без додання 

спирту) 

Закон України 
"Про державне 
регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

тютюнових 
виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 

і тютюнових 
виробів і 

ні 



539 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 

13.05.1996 № 493 

76 Ліцензія на оптову 
торгівлю пивом 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

75 Ліцензія на оптову 
торгівлю пивом 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

тютюнових 

виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв 

і тютюнових 

виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

ні 

77 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

тютюновими 
виробами 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

76 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

тютюновими 
виробами 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних 

напоїв та 

Закон України 
"Про заходи щодо 

попередження та 
зменшення 
вживання 

тютюнових 
виробів і їх 
шкідливого 
впливу на 

здоров'я 
населення" 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про 
впорядкування 

видачі суб'єктам 

підприємницької 
діяльності ліцензій 
на право оптової 
торгівлі спиртом 

етиловим і 
плодовим, 

ні 



540 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

тютюнових 
виробів" 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами» від 

31.03.1999 № 500 

78 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

алкогольними 

напоями (крім 
столових вин)  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

77 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

алкогольними 

напоями (крім 
столових вин)  

Закон України 
"Про державне 
регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних 

напоїв та 
тютюнових 

виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 
і тютюнових 

виробів і 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

ні 

79 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

сидром та перрі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

78 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

сидром та перрі 

Закон України 
"Про державне 
регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

тютюнових 
виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 
ліцензій на право 
імпорту, експорту 

спирту етилового, 
коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 

і тютюнових 
виробів і 

ні 



541 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 

13.05.1996 № 493 

80 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

пивом 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

79 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

пивом 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

тютюнових 

виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв 

і тютюнових 

виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 

напоями і 
тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

ні 

81 Ліцензія на 
виробництво 

коньяку та 
алкогольних напоїв 

за коньячною 

технологією 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

80 Ліцензія на 
виробництво 

коньяку та 
алкогольних напоїв 

за коньячною 

технологією 

Закон України 
"Про державне 

регулювання 
виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних 

напоїв та 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

«Про тимчасовий 
порядок видачі 

ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 
і тютюнових 

ні 



542 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

тютюнових 
виробів" 

виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 

виробами» від 
13.05.1996 № 493 

82 Ліцензія на право 

імпорту спирту 
коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

81 Ліцензія на право 

імпорту спирту 
коньячного і 
плодового 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 

плодового, 
алкогольних 

напоїв та 

тютюнових 
виробів" 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 
плодового , 

алкогольних напоїв 

і тютюнових 
виробів і 

роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

ні 

83 Ліцензія на право 

експорту спирту 
коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

82 Ліцензія на право 

експорту спирту 
коньячного і 
плодового 

Закон України 

"Про державне 
регулювання 
виробництва і 

обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
«Про тимчасовий 

порядок видачі 

ліцензій на право 
імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв 

ні 



543 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

тютюнових 
виробів" 

і тютюнових 
виробів і 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

84 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

медичні цілі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

83 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

медичні цілі 

Закон України 
"Про державне 
регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних 

напоїв та 
тютюнових 

виробів" 

Немає Немає ні немає не 
затвердже

но 

ліцензійні 
умови 

85 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

84 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 

Закон України 
"Про державне 
регулювання 

виробництва і 
обігу спирту 
етилового, 

коньячного і 
плодового, 

алкогольних 

напоїв та 
тютюнових 

виробів" 

Немає Немає ні немає не 
затвердже

но 

ліцензійні 
умови 

86 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

85 Ліцензія на 
роздрібну торгівлю 

Закон України 
"Про державне 
регулювання 

Закон України 
"Про заходи щодо 
попередження та 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про тимчасовий 

ні 



544 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

тютюновими 
виробами 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

тютюновими 
виробами 

виробництва і 
обігу спирту 

етилового, 
коньячного і 
плодового, 

алкогольних 
напоїв та 

тютюнових 

виробів" 

зменшення 
вживання 

тютюнових 
виробів і їх 
шкідливого 

впливу на 
здоров'я 

населення" 

порядок видачі 
ліцензій на право 

імпорту, експорту 
спирту етилового, 

коньячного і 

плодового , 
алкогольних напоїв 

і тютюнових 

виробів і 
роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями і 

тютюновими 
виробами» від 

13.05.1996 № 493 

87 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж, мереж 
ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 

радіомовлення та 
телемереж 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених 

Законом України 
"Про 

телекомунікації" 

86 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж, мереж 
ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 

радіомовлення та 
телемереж 

Закон України 
"Про 

телекомунікації" 

Немає Немає так Рішення НКРЗ від 
11.11.2010 № 513 

«Про затвердження 
Ліцензійних умов 

здійснення 

діяльності у сфері 
телекомунікацій з 
надання послуг з 

технічного 

обслуговування і 
експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж, мереж 
ефірного теле- та 
радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення та 

телемереж», 

зареєстроване в 
Міністерстві юстиції 

ні 



545 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

України 30.11.2010 
№ 1200/18495 

88 Ліцензія на надання 
послуг рухомого 

(мобільного) 
телефонного зв'язку 
з правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених 
Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

87 Ліцензія на надання 
послуг рухомого 

(мобільного) 
телефонного зв'язку 
з правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку 

Закон України 
"Про 

телекомунікації" 

Немає Немає так Рішення 
Національної 

комісії з питань 
регулювання 

зв'язку від 
26.01.2006 № 179 

Про затвердження 
Ліцензійних умов 

здійснення 

діяльності у сфері 
телекомунікацій з 

надання послуг 

рухомого 
(мобільного) 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування 

каналів 
електрозв'язку 

ні 

89 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку 

з правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 

мереж і надання в 
користування 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 

особливостей, 
визначених 

Законом України 
"Про 

телекомунікації" 

88 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку 

з правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 

мереж і надання в 
користування 

Закон України 
"Про 

телекомунікації" 

Немає Немає так Рішення 
Національної 

комісії з питань 

регулювання 
зв’язку України від 
10.12.2009 № 1789 
"Про затвердження 

Ліцензійних умов 
здійснення 

ні 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

каналів 
електрозв'язку 

каналів 
електрозв'язку 

діяльності у сфері 
телекомунікацій з 

надання послуг 
фіксованого 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування 

каналів 
електрозв'язку: 

місцевого, 

міжміського, 
міжнародного", 

зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції 
України 13.01.2010 

за № 19/17314  

90 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку 

з використанням 
безпроводового 

доступу до 

телекомунікаційної 
мережі з правом 

технічного 

обслуговування і 
надання в 

користування 

каналів 
електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 

особливостей, 
визначених 

Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

89 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку 

з використанням 
безпроводового 

доступу до 

телекомунікаційної 
мережі з правом 

технічного 

обслуговування і 
надання в 

користування 

каналів 
електрозв'язку 

Закон України 
"Про 

телекомунікації" 

Немає Немає так Рішення 
Національної 

комісії з питань 

регулювання 
зв’язку України від 
29.07.2010 № 348 

"Про затвердження 
Ліцензійних умов 

здійснення 

діяльності у сфері 
телекомунікацій з 

надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

ні 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0019-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

зв'язку з 
використанням 

безпроводового 
доступу до 

телекомунікаційної 

мережі з правом 
технічного 

обслуговування і 

надання в 
користування 

каналів 
електрозв'язку: 

місцевого, 
міжміського, 

міжнародного", 

зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції 
України 16.08.2010 

за № 688/17983  

91 Ліцензія на надання 

послуг з технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 

мереж, мереж 
ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення та 

телемереж за 

результатами 
конкурсу 

9 Діяльність у сфері 

телекомунікацій з 
урахуванням 

особливостей, 
визначених 

Законом України 
"Про 

телекомунікації" 

90 Ліцензія на надання 

послуг з технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 

мереж, мереж 
ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення та 

телемереж за 

результатами 
конкурсу 

Закон України 

"Про 
телекомунікації" 

Немає Немає ні немає не 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови 

92 Ліцензія на надання 

послуг рухомого 
(мобільного) 

9 Діяльність у сфері 

телекомунікацій з 
урахуванням 

91 Ліцензія на надання 

послуг рухомого 
(мобільного) 

Закон України 

"Про 
телекомунікації" 

Немає Немає ні немає не 

затвердже
но 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0688-10
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

телефонного зв'язку 
з правом технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж і надання в 
користування 

каналів 

електрозв'язку за 
результатами 

конкурсу 

особливостей, 
визначених 

Законом України 
"Про 

телекомунікації" 

телефонного зв'язку 
з правом технічного 

обслуговування та 
експлуатації 

телекомунікаційних 

мереж і надання в 
користування 

каналів 

електрозв'язку за 
результатами 

конкурсу 

ліцензійні 
умови 

93 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку 

з правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування 

каналів 
електрозв'язку за 

результатами 
конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 

особливостей, 
визначених 

Законом України 

"Про 
телекомунікації" 

92 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку 

з правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування 

каналів 
електрозв'язку за 

результатами 
конкурсу 

Закон України 
"Про 

телекомунікації" 

Немає Немає ні немає не 
затвердже

но 

ліцензійні 
умови 

94 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку 
з використанням 
безпроводового 

доступу до 
телекомунікаційної 

мережі з правом 
технічного 

обслуговування і 
надання в 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених 

Законом України 
"Про 

телекомунікації" 

93 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку 
з використанням 
безпроводового 

доступу до 
телекомунікаційної 

мережі з правом 
технічного 

обслуговування і 
надання в 

Закон України 
"Про 

телекомунікації" 

Немає Немає ні немає не 
затвердже

но 
ліцензійні 

умови 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

користування 
каналів 

електрозв'язку за 
результатами 

конкурсу 

користування 
каналів 

електрозв'язку за 
результатами 

конкурсу 

95 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виявлення 

закладних пристроїв 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового 

підпису) та 
технічного захисту 

інформації 

94 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виявлення 

закладних пристроїв 

Закон України 
"Про Державну 

службу 

спеціального 
зв'язку та захисту 

інформації 

України" від 
23.02.2006 № 

3475-IV 

Закон України 
"Про захист 
інформації в 

інформаційних-
телекомунікаційн
их системах" від 

05.07.1994 № 
80/94-ВР 

Закон України 
"Про 

військовий 

обов'язок і 
військову 

службу" від 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 16 листопада 

2016 р. № 821 
"Деякі питання 
ліцензування 

господарської 
діяльності з 

надання послуг у 

галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 

та технічного 
захисту інформації 
за переліком, що 

визначається 

Кабінетом 
Міністрів України" 

так 

96 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації усіх 

видів, у тому числі 
інформації, що 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового 
підпису) та 

технічного захисту 
інформації 

95 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації усіх 

видів, у тому числі 
інформації, що 

Закон України 
"Про Державну 

службу 

спеціального 
зв'язку та захисту 

інформації 
України" від 

23.02.2006 № 
3475-IV 

Закон України 
"Про захист 
інформації в 

інформаційних-
телекомунікаційн
их системах" від 
05.07.1994 № 

80/94-ВР 

Закон України 
"Про 

військовий 

обов'язок і 
військову 

службу" від 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 16 листопада 

2016 р. № 821 
"Деякі питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з 
надання послуг у 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

становить державну 
таємницю 

становить державну 
таємницю 

галузі 
криптографічного 

захисту інформації 
(крім послуг 

електронного 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації 

за переліком, що 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України" 

97 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
оцінювання 

захищеності 
інформації, що не 

становить державної 

таємниці 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 

захисту інформації 
(крім послуг 

електронного 

цифрового 
підпису) та 

технічного захисту 

інформації 

96 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
оцінювання 

захищеності 
інформації, що не 

становить державної 

таємниці 

Закон України 
"Про Державну 

службу 
спеціального 

зв'язку та захисту 

інформації 
України" від 

23.02.2006 № 

3475-IV 

Закон України 
"Про захист 

інформації в 
інформаційних-

телекомунікаційн

их системах" від 
05.07.1994 № 

80/94-ВР 

Закон України 
"Про 

військовий 
обов'язок і 
військову 

службу" від 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 16 листопада 
2016 р. № 821 
"Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 

надання послуг у 
галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 

та технічного 
захисту інформації 
за переліком, що 

визначається 
Кабінетом 

Міністрів України" 

так 

98 Ліцензія на 
провадження 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 

97 Ліцензія на 
провадження 

Закон України 
"Про Державну 

Закон України 
"Про захист 

Закон України 
"Про 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

господарської 
діяльності з 

постачання, монтаж 
(встановлення), 
налаштування, 

технічне 
обслуговування 

(супроводження), 

ремонт та/або 
утилізація 

криптосистем і 
засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 
що становить 

державну 

таємницю; з 
наданням права 

провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

захисту інформації 
(крім послуг 

електронного 
цифрового 
підпису) та 

технічного захисту 
інформації 

господарської 
діяльності з 

постачання, монтаж 
(встановлення), 
налаштування, 

технічне 
обслуговування 

(супроводження), 

ремонт та/або 
утилізація 

криптосистем і 
засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 
що становить 

державну 

таємницю; з 
наданням права 

провадження 

діяльності у галузі 
криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

службу 
спеціального 

зв'язку та захисту 
інформації 

України" від 

23.02.2006 № 
3475-IV 

інформації в 
інформаційних-

телекомунікаційн
их системах" від 
05.07.1994 № 

80/94-ВР 

військовий 
обов'язок і 

військову 
службу" від 

від 16 листопада 
2016 р. № 821 

"Деякі питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з 
надання послуг у 

галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації 

за переліком, що 
визначається 

Кабінетом 

Міністрів України" 

99 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення і 

складення 
конструкторської та 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 

захисту інформації 
(крім послуг 

електронного 

цифрового 
підпису) та 

98 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення і 

складення 
конструкторської та 

Закон України 
"Про Державну 

службу 
спеціального 

зв'язку та захисту 

інформації 
України" від 

Закон України 
"Про захист 

інформації в 
інформаційних-

телекомунікаційн

их системах" від 

Закон України 
"Про 

військовий 
обов'язок і 
військову 

службу" від 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 16 листопада 
2016 р. № 821 
"Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

іншої технічної 
документації, 

виробництво 
криптосистем і 

засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 

що становить 
державну 

таємницю; з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 

криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

технічного захисту 
інформації 

іншої технічної 
документації, 

виробництво 
криптосистем і 

засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, 

що становить 
державну 

таємницю; з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 

криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

23.02.2006 № 
3475-IV 

05.07.1994 № 
80/94-ВР 

діяльності з 
надання послуг у 

галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 

та технічного 
захисту інформації 
за переліком, що 

визначається 

Кабінетом 
Міністрів України" 

10
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
тематичних та 

експертних 

досліджень 
криптосистем і 

засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового 

підпису) та 
технічного захисту 

інформації 

99 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
тематичних та 

експертних 

досліджень 
криптосистем і 

засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 

Закон України 
"Про Державну 

службу 

спеціального 
зв'язку та захисту 

інформації 

України" від 
23.02.2006 № 

3475-IV 

Закон України 
"Про захист 
інформації в 

інформаційних-
телекомунікаційн
их системах" від 

05.07.1994 № 
80/94-ВР 

Закон України 
"Про 

військовий 

обов'язок і 
військову 

службу" від 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 16 листопада 

2016 р. № 821 
"Деякі питання 
ліцензування 

господарської 
діяльності з 

надання послуг у 

галузі 
криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

криптографічного 
захисту інформації, 

що становить 
державну 

таємницю; з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 

криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

криптографічного 
захисту інформації, 

що становить 
державну 

таємницю; з 

наданням права 
провадження 

діяльності у галузі 

криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації 
за переліком, що 

визначається 

Кабінетом 
Міністрів України" 

10
1 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
будівництва 

об’єктів, що за 

класом наслідків 
(відповідальності) 

належать до об’єктів 

з середніми 
наслідками 

11 Будівництво 
об’єктів, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) 
належать до 

об’єктів з 

середніми та 
значними 

наслідками 

100 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
будівництва 

об’єктів, що за 

класом наслідків 
(відповідальності) 

належать до об’єктів 

з середніми 
наслідками 

Закон України 
"Про архітектурну 

діяльність" 

Закон України 
"Про ліцензування 

видів 

господарської 
діяльності" 

Закон України 
"Про основи 

містобудуванн

я" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30 березня 

2016 р. № 256 
"Деякі питання 
ліцензування 

будівництва 
об’єктів IV і V 

категорій 

складності" 

ні 

10

2 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

будівництва 
об’єктів, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) 
належать до об’єктів 

з значними 
наслідками 

11 Будівництво 

об’єктів, що за 
класом наслідків 
(відповідальності) 

належать до 
об’єктів з 

середніми та 

значними 
наслідками 

101 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

будівництва 
об’єктів, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) 
належать до об’єктів 

з значними 
наслідками 

Законом України 

"Про архітектурну 
діяльність" 

Закон України 

"Про ліцензування 
видів 

господарської 

діяльності" 

Закон України 

"Про основи 
містобудуванн

я" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 30 березня 
2016 р. № 256 

"Деякі питання 
ліцензування 
будівництва 

об’єктів IV і V 
категорій 

складності" 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

10
3 

Ліцензія на 
виробництво 

лікарських засобів 

12 Виробництво 
лікарських 

засобів, оптова та 
роздрібна торгівля 

лікарськими 

засобами, імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

102 Ліцензія на 
виробництво 

лікарських засобів 

Закон України 
«Про лікарські 

засоби» від 
04.04.1996 року 

№ 123/96-ВР 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 30.11.2016 року 
№ 929 «Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

лікарських засобів, 
оптової та 

роздрібної торгівлі 
лікарськими 

засобами, імпорту 

лікарських засобів 
(крім активних 

фармацевтичних 

інгредієнтів)» 

так 

10

4 

Ліцензія на оптову 

та роздрібну 
торгівлю 

лікарськими 
засобами 

12 Виробництво 

лікарських 
засобів, оптова та 
роздрібна торгівля 

лікарськими 

засобами, імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

103 Ліцензія на оптову 

та роздрібну 
торгівлю 

лікарськими 
засобами 

Закон України 

«Про лікарські 
засоби» від 

04.04.1996 року 
№ 123/96-ВР 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 30.11.2016 року 

№ 929 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

лікарських засобів, 

оптової та 
роздрібної торгівлі 

лікарськими 

засобами, імпорту 
лікарських засобів 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

(крім активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів)» 

10

5 

Ліцензія на імпорт 

лікарських засобів 
(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

12 Виробництво 

лікарських 
засобів, оптова та 
роздрібна торгівля 

лікарськими 

засобами, імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

104 Ліцензія на імпорт 

лікарських засобів 
(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

Закон України 

«Про лікарські 
засоби» від 

04.04.1996 року 
№ 123/96-ВР 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 30.11.2016 року 

№ 929 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

лікарських засобів, 

оптової та 
роздрібної торгівлі 

лікарськими 

засобами, імпорту 
лікарських засобів 

(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів)» 

так 

10

6 

Ліцензія на 

виробництво 
боєприпасів до 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної 

зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 

неї, холодної 
зброї, 

пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

105 Ліцензія на 

виробництво 
боєприпасів до 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 
невійськового 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

швидкістю 
польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду, 

торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продажу». 



557 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

10
7 

Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів 
активної оборони 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до 

неї, холодної 

зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду, 

торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 

спеціальних 

106 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів 
активної оборони 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1000 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівлі 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

так 



558 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

засобів, 
заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продажу». 

10

8 

Ліцензія на 

виробництво 
спеціальних засобів 

індивідуального 

захисту 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної 

зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 

неї, холодної 
зброї, 

пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

107 Ліцензія на 

виробництво 
спеціальних засобів 

індивідуального 

захисту 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 
невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

так 



559 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

10

9 

Ліцензія на 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної 

зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 

неї, холодної 
зброї, 

108 Ліцензія на 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

так 



560 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 

виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 
невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівлі 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 



561 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

11
0 

Ліцензія на 
виробництво 

холодної зброї 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 

неї, холодної 
зброї, 

пневматичної 

зброї калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю 
польоту кулі 

понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю 
польоту кулі 

109 Ліцензія на 
виробництво 

холодної зброї 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 

так 



562 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

зброєю калібру 
понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництва 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

11
1 

Ліцензія на продаж 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 
активної оборони 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 

зброї 
невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 

неї, холодної 
зброї, 

пневматичної 

зброї калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю 
польоту кулі 

понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

110 Ліцензія на продаж 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 
активної оборони 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

так 



563 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 

виробництво 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництва 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

11
2 

Ліцензія на право 
торгівлі 

боєприпасами до 

вогнепальної зброї 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 

зброї 
невійськового 

111 Ліцензія на право 
торгівлі 

боєприпасами до 

вогнепальної зброї 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 
затвердження 

так 



564 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

невійськового 
призначення 

призначення і 
боєприпасів до 

неї, холодної 
зброї, 

пневматичної 

зброї калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю 
польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю 
польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 

невійськового 
призначення 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництва 
спеціальних 

засобів, 



565 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продажу». 

11
3 

Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 

зброї 
невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 

пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

112 Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 
призначення 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

так 



566 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю 
польоту кулі 

понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продажу». 

11
4 

Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра 

і швидкістю польоту 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 

зброї 
невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 
неї, холодної 

зброї, 

пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю 

113 Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра 

і швидкістю польоту 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

так 



567 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

кулі понад 100 
метрів на секунду 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю 
польоту кулі 

понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

кулі понад 100 
метрів на секунду 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продажу». 



568 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

11
5 

Ліцензія на право 
торгівлі холодною 

зброєю 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до 

неї, холодної 

зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду, 

торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 

понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 

спеціальних 

114 Ліцензія на право 
торгівлі холодною 

зброєю 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1000 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівлі 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

так 



569 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

засобів, 
заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продажу». 

11

6 

Ліцензія на продаж 

спеціальних засобів 
індивідуального 

захисту 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної 

зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 

неї, холодної 
зброї, 

пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

115 Ліцензія на продаж 

спеціальних засобів 
індивідуального 

захисту 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 
невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

так 



570 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 
виробництво 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

11

7 

Ліцензія на ремонт 

вогнепальної зброї 
невійськового 
призначення, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

мм і швидкістю 

13 Виробництво та 

ремонт 
вогнепальної 

зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 

неї, холодної 
зброї, 

116 Ліцензія на ремонт 

вогнепальної зброї 
невійськового 
призначення, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

мм і швидкістю 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

так 



571 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

польоту кулі понад 
100 м/с 

пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду; 

виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

польоту кулі понад 
100 м/с 

виробництва та 
ремонту 

вогнепальної зброї 
невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівлі 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництва 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 



572 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

11
8 

Ліцензія на 
виробництво 

вогнепальної зброї 
невійськового 

призначення 

13 Виробництво та 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення і 

боєприпасів до 

неї, холодної 
зброї, 

пневматичної 

зброї калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю 
польоту кулі 

понад 100 метрів 

на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю 
польоту кулі 

117 Ліцензія на 
виробництво 

вогнепальної зброї 
невійськового 

призначення 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1000 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва та 

ремонту 
вогнепальної зброї 

невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 

так 



573 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

понад 100 метрів 
на секунду; 

виробництво 
спеціальних 

засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 

зброєю калібру 
понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництва 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продажу». 

11
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

вибухових 
матеріалів 

промислового 
призначення 

14 Виробництво 
вибухових 
матеріалів 

промислового 
призначення за 
переліком, що 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України 

Немає Немає Закон України 
“Про поводження 

з вибуховими 

матеріалами 
промислового 
призначення”. 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 22 липня 2016 

р. № 604"Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 

вибухових 
матеріалів 

промислового 

призначення" 

так 

12
0 

Ліцензія з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 

протипожежного 
призначення 

118 Ліцензія з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності 

Кодекс цивільного 
захисту України 

від 02.10.2012 
року № 5403-VI 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 23.11.2016 р. № 
852 «Деякі питання 

так 



574 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

(технічне 
обслуговування) 

систем 
пожежогасіння 

(водяні, пінні, газові, 

порошкові, 
аерозольні) 

(технічне 
обслуговування) 

систем 
пожежогасіння 

(водяні, пінні, газові, 

порошкові, 
аерозольні) 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 
надання послуг і 
виконання робіт 

протипожежного 
призначення» 

12

1 

Ліцензія з монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності 

(технічне 
обслуговування) 
систем пожежної 

сигналізації, 
оповіщування про 

пожежу та 

управління 
евакуюванням 

людей, устаткування 

передавання 
тривожних 
сповіщень 

15 Надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

119 Ліцензія з монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності 

(технічне 
обслуговування) 
систем пожежної 

сигналізації, 
оповіщування про 

пожежу та 

управління 
евакуюванням 

людей, устаткування 

передавання 
тривожних 
сповіщень 

Кодекс цивільного 

захисту України 
від 02.10.2012 
року № 5403-VI 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 23.11.2016 р. № 
852 «Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 

надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення» 

так 

12
2 

Ліцензія здійснення 
діяльності з 
монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності 

(технічне 
обслуговування) 

систем 
протидимного 

захисту 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

120 Ліцензія здійснення 
діяльності з 
монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності 

(технічне 
обслуговування) 

систем 
протидимного 

захисту 

Кодекс цивільного 
захисту України 
від 02.10.2012 

року № 5403-VI 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 23.11.2016 р. № 

852 «Деякі питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з 
надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення» 

так 



575 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

12
3 

Ліцензія на 
здійснення 

діяльності з 
спостерігання за 

системами 

протипожежного 
захисту 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 

протипожежного 
призначення 

121 Ліцензія на 
здійснення 

діяльності з 
спостерігання за 

системами 

протипожежного 
захисту 

Кодекс цивільного 
захисту України 

від 02.10.2012 
року № 5403-VI 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 23.11.2016 р. № 
852 «Деякі питання 

ліцензування 

господарської 
діяльності з 

надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення» 

так 

12
4 

Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

технічного 
обслуговування 

первинних засобів 

пожежогасіння 
(водяні, пінні, 

порошкові, газові 

вогнегасники) 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

122 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

технічного 
обслуговування 

первинних засобів 

пожежогасіння 
(водяні, пінні, 

порошкові, газові 

вогнегасники) 

Кодекс цивільного 
захисту України 
від 02.10.2012 

року № 5403-VI 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 23.11.2016 р. № 

852 «Деякі питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з 
надання послуг і 
виконання робіт 

протипожежного 
призначення» 

так 

12

5 

Ліцензія на 

здійснення оцінки 
(експертизи) 

протипожежного 

стану підприємства, 
об’єкта чи 

приміщення 

15 Надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

123 Ліцензія на 

здійснення оцінки 
(експертизи) 

протипожежного 

стану підприємства, 
об’єкта чи 

приміщення 

Кодекс цивільного 

захисту України 
від 02.10.2012 
року № 5403-VI 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 23.11.2016 р. № 
852 «Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 

надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення» 

так 

12
6 

Ліцензія на 
здійснення робіт з 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 

124 Ліцензія на 
здійснення робіт з 

Кодекс цивільного 
захисту України 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

так 



576 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

вогнезахисту, 
вогнезахисне 

просочування 
(глибоке та 

поверхневе), 

вогнезахисне 
обробляння 
(фарбування, 

штукатурення, 
обмотування, 

облицювання), 
вогнезахисне 

заповнювання 

протипожежного 
призначення 

вогнезахисту, 
вогнезахисне 

просочування 
(глибоке та 

поверхневе), 

вогнезахисне 
обробляння 
(фарбування, 

штукатурення, 
обмотування, 

облицювання), 
вогнезахисне 

заповнювання 

від 02.10.2012 
року № 5403-VI 

від 23.11.2016 р. № 
852 «Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 

надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення» 

12

7 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

видалення 
небезпечних 

відходів, перелік 

яких визначається 
Кабінетом Міністрів 

України 

16 Виробництво 

особливо 
небезпечних 

хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 

Міністрів України, 
поводження з 
небезпечними 

відходами 

125 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

видалення 
небезпечних 

відходів, перелік 

яких визначається 
Кабінетом Міністрів 

України 

Закон України "По 

відходи" 

Закон України 

"Про перевезення 
небезпечних 

вантажів" 

Закон України 

"Про об'єкти 
підвищеної 
небезпеки"  

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 13 липня 2016 

р. № 446 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

поводження з 
небезпечними 

відходами" 

так 

12

8 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

16 Виробництво 

особливо 
небезпечних 

хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України, 

поводження з 

126 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

 
Закон України 

"Про перевезення 
небезпечних 

вантажів" 

Закон України 

"Про об'єкти 
підвищеної 
небезпеки"  

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 13.07.2016 № 

445 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

так 



577 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

Кабінетом Міністрів 
України 

небезпечними 
відходами 

Кабінетом Міністрів 
України 

особливо 
небезпечних 

хімічних речовин, 
перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України" 

12

9 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

захоронення 
небезпечних 

відходів 

16 Виробництво 

особливо 
небезпечних 

хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 

Міністрів України, 
поводження з 
небезпечними 

відходами 

127 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

захоронення 
небезпечних 

відходів 

Закон України "По 

відходи" 

Закон України 

"Про перевезення 
небезпечних 

вантажів" 

Закон України 

"Про об'єкти 
підвищеної 
небезпеки"  

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 13.07.2016 № 

446 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

поводження з 

небезпечними 
відходами " 

так 

13

0 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

зберігання 
небезпечних 

відходів 

16 Виробництво 

особливо 
небезпечних 

хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 

Міністрів України, 
поводження з 
небезпечними 

відходами 

128 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

зберігання 
небезпечних 

відходів 

Закон України "По 

відходи" 

Закон України 

"Про перевезення 
небезпечних 

вантажів" 

Закон України 

"Про об'єкти 
підвищеної 
небезпеки"  

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 13.07.2016 № 

446 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

поводження з 

небезпечними 
відходами " 

так 

13

1 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

16 Виробництво 

особливо 
небезпечних 

хімічних речовин, 

129 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

Закон України "По 

відходи" 

Закон України 

"Про перевезення 
небезпечних 

вантажів" 

Закон України 

"Про об'єкти 
підвищеної 
небезпеки"  

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 13.07.2016 № 

446 "Про 

так 



578 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

збирання 
небезпечних 

відходів 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України, 

поводження з 

небезпечними 
відходами 

збирання 
небезпечних 

відходів 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

поводження з 
небезпечними 

відходами " 

13
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
знешкодження 

небезпечних 

відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 

хімічних речовин, 
перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України, 

поводження з 

небезпечними 
відходами 

130 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
знешкодження 

небезпечних 

відходів 

Закон України "По 
відходи" 

Закон України 
"Про перевезення 

небезпечних 

вантажів" 

Закон України 
"Про об'єкти 
підвищеної 

небезпеки"  

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 13.07.2016 № 

446 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

поводження з 
небезпечними 

відходами " 

так 

13
3 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
оброблення 

(перероблення, 

сортування) 
небезпечних 

відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 

хімічних речовин, 
перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України, 

поводження з 

небезпечними 
відходами 

131 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
оброблення 

(перероблення, 

сортування) 
небезпечних 

відходів 

Закон України "По 
відходи" 

Закон України 
"Про перевезення 

небезпечних 

вантажів" 

Закон України 
"Про об'єкти 
підвищеної 

небезпеки"  

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 13.07.2016 № 

446 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

поводження з 
небезпечними 

відходами " 

так 

13
4 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 

132 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

Закон України "По 
відходи" 

Закон України 
"Про перевезення 

Закон України 
"Про об'єкти 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 13.07.2016 № 

так 



579 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

діяльності з 
утилізації 

небезпечних 
відходів 

хімічних речовин, 
перелік яких 

визначається 
Кабінетом 

Міністрів України, 

поводження з 
небезпечними 

відходами 

діяльності з 
утилізації 

небезпечних 
відходів 

небезпечних 
вантажів" 

підвищеної 
небезпеки"  

446 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
поводження з 
небезпечними 

відходами " 

13
5 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

медичної практики 

(екстрена медична 
допомога) 

17 Медична практика 133 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

медичної практики 

(екстрена медична 
допомога) 

Закону України 
"Основи 

законодавства 
України про 

охорону здоров'я" 

від 19.11.1992 № 
2801-XII 

Закон України 
"Про екстренну 

медичну 
допомогу" від 5 
липня 2012 р. № 

5081-VI 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 02.03.2016 № 
285 "Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної 
практики" 

так 

13
6 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної практики 
(первинна медична 

допомога) 

17 Медична практика 134 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної практики 
(первинна медична 

допомога) 

Основи 
законодавства 

України про 

охорону здоров'я 
від 19.11.1992 № 

2801-XII 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 02.03.2016 № 

285 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

медичної 
практики" 

так 

13

7 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

17 Медична практика 135 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

Основи 

законодавства 
України про 

охорону здоров'я 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 02.03.2016 № 

285 "Про 

так 



580 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

медичної практики 
(вторинна 

(спеціалізована) 
медична допомога) 

медичної практики 
(вторинна 

(спеціалізована) 
медична допомога) 

від 19.11.1992 № 
2801-XII 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

медичної 
практики" 

13

8 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

медичної практики 
(третинна 

(високоспеціалізова

на) медична 
допомога) 

17 Медична практика 136 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

медичної практики 
(третинна 

(високоспеціалізова

на) медична 
допомога) 

Основи 

законодавства 
України про 

охорону здоров'я 

від 19.11.1992 № 
2801-XII 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 02.03.2016 № 

285 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

медичної 

практики" 

так 

13
9 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

медичної практики 

(паліативна медична 
допомога) 

17 Медична практика 137 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

медичної практики 

(паліативна медична 
допомога) 

Основи 
законодавства 

України про 
охорону здоров'я 
від 19.11.1992 № 

2801-XII 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 02.03.2016 № 
285 "Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної 
практики" 

так 

14
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної практики 

17 Медична практика 138 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної практики 

Основи 
законодавства 

України про 

охорону здоров'я 
від 19.11.1992 № 

2801-XII 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 02.03.2016 № 

285 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

так 



581 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

(медична 
реабілітація) 

(медична 
реабілітація) 

провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної 
практики" 

14
1 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності банків 
пуповинної крові, 

інших тканин і клітин 

людини 

18 Діяльність банків 
пуповинної крові, 

інших тканин і 

клітин людини 
згідно з 

переліком, 

затвердженим 
Міністерством 

охорони здоров’я 

України 

Немає Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності банків 
пуповинної крові, 

інших тканин і клітин 

людини 

Немає Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів 

Українивід 

02.03.2016 № 286 
"Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності банків 

пуповинної крові, 
інших тканин і 
клітин людини 

згідно з переліком, 
затвердженим 
Міністерством 

охорони здоров'я" 

так 

14
2 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

ветеринарної 

практики 

19 Ветеринарна 
практика 

Немає Немає Закон України Про 
ветеринарну 

медицину" від 
25.06.1992 № 

2498-XII 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 4 листопада 
2015 р. № 896 «Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
ветеринарної 

практики». 

так 

14
3 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

20 Випуск та 
проведення 

лотерей 

139 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

Закон України 
«Про державні 

лотереї в Україні» 

Немає Немає ні немає не 
затвердже

но 



582 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

діяльності з випуску 
лотерей 

діяльності з випуску 
лотерей 

від 06.09.2012 
року № 5204-VI 

ліцензійні 
умови 

14
4 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

проведення лотерей 

20 Випуск та 
проведення 

лотерей 

140 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

проведення лотерей 

Закон України 
«Про державні 

лотереї в Україні» 
від 06.09.2012 
року № 5204-VI 

Немає Немає ні немає не 
затвердже

но 
ліцензійні 

умови 

14
5 

Ліцензія на 
провадження 

туроператорської 

діяльності 

21 Туроператорська 
діяльність 

Немає Немає Закон України 
«Про туризм» від 
15.09.1995 року 

№ 324/95-ВР 

Закон України 
"Про ліцензування 

видів 

господарської 
діяльності" від 

02.03.2015 року 

№222-VIII 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 11 листопада 

2015 р. № 991 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
туроператорської 

діяльності». 

так 

14
6 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
посередництва у 

працевлаштуванні за 

кордоном 

22 Посередництво у 
працевлаштуванні 

за кордоном 

Немає Немає Закон України 
«Про зайнятість 
населення» від 

05.07.2012 року 
№ 5067-VI 

Закон України 
"Про зовнішню 

трудову міграцію" 

від 05..11. 2015 р.  
№ 761-VIII 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 16.12.2015 року 

№ 1060 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

посередництва у 
працевлаштуванні 

за кордоном» 

так 

14
7 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
промислового 
вилову водних 

біоресурсів за 

23 Промисловий 
вилов водних 
біоресурсів за 

межами 
юрисдикції 

України 

Немає Немає Закон України 
«Про рибу, інші 

водні живі 

ресурси та 
харчову 

продукцію з них» 

Закон України 
«Про рибне 

господарство, 

промислове 
рибальство та 

охорону водних 

біоресурсів» від 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 23 листопада 

2016 р. № 845 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 

так 



583 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

межами юрисдикції 
України 

від 06.02.2003 
року № 486-IV 

08.07.2011 року 
№ 3677-VI 

господарської 
діяльності з 

промислового 
вилову водних 
біоресурсів за 

межами юрисдикції 
України" 

14

8 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці І 

Переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України 

24 Культивування 

рослин, 
включених до 

таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 

знищення 
наркотичних 

141 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці І 

Переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України 

Закон України 

«Про наркотичні 
засоби, 

психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

Закон України 

«Про 
ліцензування 

видів 

господарської 
діяльності» 

Закон України 

"Про 
адміністративн

і послуги" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 06.04.2016 року 

№ 282 «Деякі 

питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, включених 

до таблиці I 
переліку 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України, 

розроблення, 
виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізації 
(відпуску), 

так 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19


584 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 

зазначеного 
Переліку 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 

знищення 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного 
переліку» 

14
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
ввезення на 

територію України, 

вивезення з 
території України 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

включених до 
Переліку 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 

таблиці Переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 
реалізація 

(відпуск), 
ввезення на 

142 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
ввезення на 

територію України, 

вивезення з 
території України 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

включених до 
Переліку 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Закон України 
«Про наркотичні 

засоби, 

психотропні 
речовини і 

прекурсори» 

Закон України 
«Про 

ліцензування 

видів 
господарської 

діяльності» 

Закон України 
"Про 

адміністративн

і послуги" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 06.04.2016 № 

282 "Деякі питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, включених 
до таблиці I 

переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України, 

розроблення, 
виробництва, 

так 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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585 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

Кабінетом Міністрів 
України 

територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 

знищення 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного 
Переліку 

Кабінетом Міністрів 
України 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізації 

(відпуску), 
ввезення на 

територію України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 
включених до 

зазначеного 
переліку" 

15
0 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

використання 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів у 

ветеринарній 
медицині 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

143 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

використання 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів у 

ветеринарній 
медицині 

Закон України 
«Про наркотичні 

засоби, 
психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

Закон України 
«Про 

ліцензування 
видів 

господарської 
діяльності» 

Закон України 
"Про 

адміністративн
і послуги" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 06.04.2016 № 

282 "Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці I 

переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

так 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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586 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

зберігання, 
перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 

зазначеного 
Переліку 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 

виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізації 
(відпуску), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 
включених до 

зазначеного 
переліку" 

15

1 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва, 
виготовлення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

24 Культивування 

рослин, 
включених до 

таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

144 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва, 
виготовлення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

Закон України 

«Про наркотичні 
засоби, 

психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

Закон України 

«Про 
ліцензування 

видів 

господарської 
діяльності» 

Закон України 

"Про 
адміністративн

і послуги" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 06.04.2016 року 

№ 282 «Деякі 

питання 
ліцензування 
господарської 

діяльності з 
культивування 

так 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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587 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

речовин і 
прекурсорів, що 

зареєстровані як 
лікарські засоби 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України, 
розроблення, 
виробництво, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 

територію 
України, 

вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 

зазначеного 
Переліку 

речовин і 
прекурсорів, що 

зареєстровані як 
лікарські засоби 

рослин, включених 
до таблиці I 

переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України, 
розроблення, 

виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізації 

(відпуску), 
ввезення на 

територію України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 

знищення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 
включених до 

зазначеного 
переліку» 

15
2 

Ліцензія на 
провадження 

24 Культивування 
рослин, 

145 Ліцензія на 
провадження 

Закон України 
«Про наркотичні 

Закон України 
«Про 

Закон України 
"Про 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

так 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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588 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

господарської 
діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці ІV 

Переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 
виробництво, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 

знищення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 

зазначеного 
Переліку 

господарської 
діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці ІV 

Переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України 

засоби, 
психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

ліцензування 
видів 

господарської 
діяльності» 

адміністративн
і послуги" 

від 06.04.2016 № 
282 "Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці I 

переліку 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 

виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізації 

(відпуску), 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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589 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного 
переліку" 

15
3 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

включених до 
переліку 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 

знищення 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

146 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

включених до 
переліку 

Закон України 
«Про наркотичні 

засоби, 
психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

Закон України 
«Про 

ліцензування 
видів 

господарської 
діяльності» 

Закон України 
"Про 

адміністративн
і послуги" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 06.04.2016 № 

282 "Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці I 

переліку 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 

Міністрів України, 
розроблення, 

виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізації 

(відпуску), 
ввезення на 

територію України, 

вивезення з 
території України, 

так 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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590 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного 
Переліку 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 
включених до 

зазначеного 
переліку" 

15

4 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

придбання, 
зберігання, відпуску, 

використання 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 

закладах охорони 
здоров’я 

24 Культивування 

рослин, 
включених до 

таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 
виробництво, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 

придбання, 
реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

147 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

придбання, 
зберігання, відпуску, 

використання 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 

закладах охорони 
здоров’я 

Закон України 

«Про наркотичні 
засоби, 

психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

Закон України 

«Про 
ліцензування 

видів 

господарської 
діяльності» 

Закон України 

"Про 
адміністративн

і послуги" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 06.04.2016 № 

282 "Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 

культивування 
рослин, включених 

до таблиці I 

переліку 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

розроблення, 

виробництва, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

так 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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591 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

використання, 
знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 

зазначеного 
Переліку 

реалізації 
(відпуску), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

переліку" 

15

5 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

реалізації (відпуску) 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, що 
зареєстровані як 

лікарські засоби 

24 Культивування 

рослин, 
включених до 

таблиці Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом 

Міністрів України, 
розроблення, 
виробництво, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 

придбання, 
реалізація 

148 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

реалізації (відпуску) 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, що 
зареєстровані як 

лікарські засоби 

Закон України 

«Про наркотичні 
засоби, 

психотропні 

речовини і 
прекурсори» 

Закон України 

«Про 
ліцензування 

видів 

господарської 
діяльності» 

Закон України 

"Про 
адміністративн

і послуги" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 06.04.2016 № 

282 "Деякі питання 

ліцензування 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, включених 
до таблиці I 

переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України, 

так 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19


592 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

(відпуск), 
ввезення на 

територію 
України, 

вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

розроблення, 
виробництва, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 

придбання, 
реалізації 
(відпуску), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

переліку" 

15
6 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності із 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів 

24 Культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці Переліку 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом 

Міністрів України, 
розроблення, 

149 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності із 

знищення 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів 

Закон України 
«Про наркотичні 

засоби, 
психотропні 
речовини і 

прекурсори» 

Закон України 
«Про 

ліцензування 
видів 

господарської 

діяльності» 

Закон України 
"Про 

адміністративн
і послуги" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 06.04.2016 № 
282 "Деякі питання 

ліцензування 

господарської 
діяльності з 

культивування 

рослин, включених 
до таблиці I 

переліку 

наркотичних 
засобів, 

так 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19


593 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізація 
(відпуск), 

ввезення на 

територію 
України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом 

Міністрів України, 
розроблення, 
виробництва, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізації 
(відпуску), 

ввезення на 

територію України, 
вивезення з 

території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

переліку" 

15
7 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виготовлення 

спеціальних 
технічних засобів 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 

спеціальних 
технічних засобів 

150 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виготовлення 

спеціальних 
технічних засобів 

Указ Президента 
"Про 

впорядкування 
виготовлення, 
придбання та 

застосування 
технічних засобів 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 22 вересня 2016 
р. № 669 "Деякі 
питання щодо 

спеціальних 
технічних засобів 

так 



594 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 
засобів негласного 

отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

для зняття 
інформації з 

каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів 

негласного 
отримання 
інформації 

(критерії 
належності та 

перелік технічних 
засобів 

негласного 
отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом 

Міністрів України 

за поданням 
Служби безпеки 

України) 

для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 
засобів негласного 

отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

для зняття 
інформації з 

каналів зв'язку" 
від 13.04.2001 № 

256/2001 

для зняття 
інформації з 

каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів негласного 

отримання 
інформації" 

15
8 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з каналів 

зв’язку та інших 
засобів негласного 

отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 

виготовленням, 
постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 

каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів 

негласного 
отримання 

151 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з каналів 

зв’язку та інших 
засобів негласного 

отримання 

інформації (не для 
потреб державних 

Указ Президента 
"Про 

впорядкування 

виготовлення, 
придбання та 
застосування 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 

каналів зв'язку" 
від 13.04.2001 № 

256/2001 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 22 вересня 2016 

р. № 669 "Деякі 
питання щодо 

спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 

каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів негласного 

отримання 
інформації" 

так 



595 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

інформації 
(критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів 

негласного 
отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом 

Міністрів України 
за поданням 

Служби безпеки 
України) 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

15
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

засобів негласного 
отримання 

інформації (не для 

потреб державних 
(іноземних) 

замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 

пов’язаної з 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 

виготовленням, 
постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших технічних 
засобів 

негласного 

отримання 
інформації 
(критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів 

негласного 
отримання 

152 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

засобів негласного 
отримання 

інформації (не для 

потреб державних 
(іноземних) 

замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 

пов’язаної з 

Указ Президента 
"Про 

впорядкування 

виготовлення, 
придбання та 
застосування 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв'язку" 

від 13.04.2001 № 
256/2001 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 22 вересня 2016 

р. № 669 "Деякі 
питання щодо 

спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших технічних 
засобів негласного 

отримання 

інформації" 

так 



596 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

державною 
таємницею) 

інформації 
визначаються 

Кабінетом 
Міністрів України 

за поданням 

Служби безпеки 
України) 

державною 
таємницею) 

16

0 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виготовлення 
спеціальних 

технічних засобів 

для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 

засобів негласного 
отримання 

інформації для 

потреб державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 
пов’язаної з 

державною 
таємницею 

25 Діяльність, 

пов’язана з 
розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 

для зняття 
інформації з 

каналів зв’язку та 

інших технічних 
засобів 

негласного 

отримання 
інформації 
(критерії 

належності та 

перелік технічних 
засобів 

негласного 

отримання 
інформації 

визначаються 

Кабінетом 
Міністрів України 

за поданням 

Служби безпеки 
України) 

153 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

виготовлення 
спеціальних 

технічних засобів 

для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 

засобів негласного 
отримання 

інформації для 

потреб державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 
пов’язаної з 

державною 
таємницею 

Указ Президента 

"Про 
впорядкування 
виготовлення, 

придбання та 
застосування 

технічних засобів 

для зняття 
інформації з 

каналів зв'язку" 

від 13.04.2001 № 
256/2001 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 22 вересня 2016 

р. № 669 "Деякі 

питання щодо 
спеціальних 

технічних засобів 

для зняття 
інформації з 

каналів зв’язку та 

інших технічних 
засобів негласного 

отримання 

інформації" 

так 



597 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

16
1 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
постачання 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

засобів негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 

діяльності, 
пов’язаної з 
державною 

таємницею 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів 

негласного 
отримання 
інформації 

(критерії 
належності та 

перелік технічних 

засобів 
негласного 
отримання 

інформації 
визначаються 

Кабінетом 

Міністрів України 
за поданням 

Служби безпеки 
України) 

154 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
постачання 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

засобів негласного 
отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 

діяльності, 
пов’язаної з 
державною 

таємницею 

Указ Президента 
"Про 

впорядкування 
виготовлення, 
придбання та 

застосування 
технічних засобів 

для зняття 

інформації з 
каналів зв'язку" 

від 13.04.2001 № 
256/2001 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 22 вересня 2016 
р. № 669 "Деякі 
питання щодо 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів негласного 

отримання 
інформації" 

так 

16
2 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення 

спеціальних 
технічних засобів 

25 Діяльність, 
пов’язана з 

розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 

спеціальних 
технічних засобів 

155 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення 

спеціальних 
технічних засобів 

Указ Президента 
"Про 

впорядкування 
виготовлення, 
придбання та 

застосування 
технічних засобів 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 22 вересня 2016 
р. № 669 "Деякі 
питання щодо 

спеціальних 
технічних засобів 

так 



598 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 
засобів негласного 

отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею 

для зняття 
інформації з 

каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів 

негласного 
отримання 
інформації 

(критерії 
належності та 

перелік технічних 
засобів 

негласного 
отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом 

Міністрів України 

за поданням 
Служби безпеки 

України) 

для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 
засобів негласного 

отримання 

інформації для 
потреб державних 

(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею 

для зняття 
інформації з 

каналів зв'язку" 
від 13.04.2001 № 

256/2001 

для зняття 
інформації з 

каналів зв’язку та 
інших технічних 

засобів негласного 

отримання 
інформації" 

16
3 

Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів 
вантажними 

автомобілями 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

156 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів 
вантажними 

автомобілями 

Закон України 
"Про 

автомобільний 

транспорт" 

Закон України 
"Про перевезення 

небезпечних 

вантажів" 

Закон України 
"По відходи" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

так 



599 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

відходів 
автомобільним 

транспортом, 
міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 

транспортом». 

16
4 

Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів 

автобусами 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

157 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів 

автобусами 

Закон України 
"Про 

автомобільний 
транспорт" 

Закон України 
"Про дорожній 

рух" 

Закон України 
"Про 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

автомобільним 
транспортом, 
міжнародних 

перевезень 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом». 

так 

16

5 

Ліцензія на 

внутрішні 
перевезення 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 

158 Ліцензія на 

внутрішні 
перевезення 

Закон України 

"Про 

Закон України 

"Про дорожній 
рух" 

Закон України 

"Про 
транспорт" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

так 



600 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

автомобільний 
транспорт" 

№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

автомобільним 
транспортом, 
міжнародних 

перевезень 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом». 

16
6 

Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів 

легковими 
автомобілями на 

замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

159 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів 

легковими 
автомобілями на 

замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

Закон України 
"Про 

автомобільний 
транспорт" 

Закон України 
"Про дорожній 

рух" 

Закон України 
"Про 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1001 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 
перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

так 



601 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

автомобільним 
транспортом 

автомобільним 
транспортом, 

міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 
транспортом». 

16
7 

Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 

пасажирів на таксі 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

160 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 

пасажирів на таксі 

Закон України 
"Про 

автомобільний 

транспорт" 

Закон України 
"Про дорожній 

рух" 

Закон України 
"Про 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
автомобільним 

транспортом, 
міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 

транспортом». 

так 

16
8 

Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів на таксі 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

161 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів на таксі 

Закон України 
"Про 

автомобільний 
транспорт" 

Закон України 
"Про дорожній 

рух" 

Закон України 
"Про 

транспорт" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1001 «Про 

так 



602 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

(самозайнятими 
автомобільними 

перевізниками) 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

(самозайнятими 
автомобільними 

перевізниками) 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 
автомобільним 

транспортом, 
міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 

транспортом». 

16

9 

Ліцензія на 

міжнародні 
перевезення 

вантажів 
вантажними 

автомобілями (крім 
перевезення 
небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів) 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

162 Ліцензія на 

міжнародні 
перевезення 

вантажів 
вантажними 

автомобілями (крім 
перевезення 
небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів) 

Закон України 

"Про 
автомобільний 

транспорт" 

Закон України 

"Про приєднання 
України до 

Європейської 
угоди щодо 

роботи екіпажів 
транспортних 

засобів, які 

виконують 
міжнародні 

автомобільні 

перевезення 
(ЄУТР)  

Закон України 

"Про дорожній 
рух" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів 
автомобільним 

так 



603 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

автомобільним 
транспортом 

транспортом, 
міжнародних 

перевезень 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом». 

17

0 

Ліцензія на 

міжнародні 
перевезення 
небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

вантажними 
автомобілями 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 
транспортом 

163 Ліцензія на 

міжнародні 
перевезення 
небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

вантажними 
автомобілями 

Закон України 

"Про 
автомобільний 

транспорт" 

Закон України 

"Про перевезення 
небезпечних 

вантажів" 

Закон України 

"По відходи" 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 
перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

автомобільним 
транспортом, 

міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 
транспортом». 

так 

17
1 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів 
автобусами 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

164 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів 
автобусами 

Закон України 
"Про 

автомобільний 

транспорт" 

Закон України 
"Про дорожній 

рух" 

Закон України 
"Про 

приєднання 

України до 
Європейської 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 
затвердження 

так 



604 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 
транспортом 

угоди щодо 
роботи 

екіпажів 
транспортних 

засобів, які 

виконують 
міжнародні 

автомобільні 

перевезення 
(ЄУТР)" 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності з 
перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

автомобільним 
транспортом, 

міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 
транспортом». 

17
2 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 

замовлення 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

165 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 

замовлення 

Закон України 
"Про 

автомобільний 
транспорт" 

Закон України 
"Про дорожній 

рух" 

Закон України 
"Про 

приєднання 
України до 

Європейської 
угоди щодо 

роботи 
екіпажів 

транспортних 

засобів, які 
виконують 
міжнародні 

автомобільні 
перевезення 

(ЄУТР)" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

автомобільним 
транспортом, 

так 



605 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

міжнародних 
перевезень 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 

транспортом». 

17
3 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

(самозайнятими 

автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

166 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

(самозайнятими 

автомобільними 
перевізниками) 

Закон України 
"Про 

автомобільний 
транспорт" 

Закон України 
"Про дорожній 

рух" 

Закон України 
"Про 

приєднання 
України до 

Європейської 

угоди щодо 
роботи 
екіпажів 

транспортних 
засобів, які 
виконують 

міжнародні 
автомобільні 
перевезення 

(ЄУТР)" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів 
автомобільним 
транспортом, 
міжнародних 

перевезень 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом». 

так 

17
4 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів на таксі 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

167 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів на таксі 

Закон України 
"Про 

автомобільний 
транспорт" 

Закон України 
"Про дорожній 

рух" 

Закон України 
"Про 

приєднання 
України до 

Європейської 
угоди щодо 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 
№ 1001 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

так 



606 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

морським, 
автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

роботи 
екіпажів 

транспортних 
засобів, які 
виконують 

міжнародні 
автомобільні 
перевезення 

(ЄУТР)" 

провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів 
автомобільним 
транспортом, 
міжнародних 

перевезень 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом». 

17
5 

Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів на таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 

транспортом 

168 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів на таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

Закон України 
"Про 

автомобільний 

транспорт" 

Закон України 
"Про дорожній 

рух" 

Закон України 
"Про 

приєднання 

України до 
Європейської 
угоди щодо 

роботи 

екіпажів 
транспортних 

засобів, які 

виконують 
міжнародні 

автомобільні 

перевезення 
(ЄУТР)" 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 2 грудня 2015 р. 

№ 1001 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності з 
перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

автомобільним 

транспортом, 
міжнародних 

так 



607 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

перевезень 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 
транспортом». 

17
6 

Ліцензія на 
перевезення 

пасажирів 

малими/маломірни
ми суднами 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

169 Ліцензія на 
перевезення 

пасажирів 

малими/маломірни
ми суднами 

Кодекс 
торговельного 
мореплавства 

України 

Немає Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 23 грудня 2015 

р. № 1186 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським 
транспортом" 

так 

17

7 

Ліцензія на 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів на суднах 

(крім 
малих/маломірних 

суден) 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

170 Ліцензія на 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів на суднах 

(крім 
малих/маломірних 

суден) 

Закон України "По 

відходи" 

Закон України 

"Про перевезення 
небезпечних 

вантажів" 

Кодекс 

торговельного 
мореплавства 

України 

так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 23 грудня 2015 

р. № 1186 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

так 



608 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 
транспортом 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським 
транспортом" 

17
8 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 

послуг з 
перевезення 
небезпечних 

вантажів повітряним 
транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 

транспортом 

171 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 

послуг з 
перевезення 
небезпечних 

вантажів повітряним 
транспортом 

Повітряний 
кодекс від 

19.05.2011 № 
3393-VI 

Закон України 
"Про перевезення 

небезпечних 
вантажів" від 

06.04.2000 № 
1644-III 

Закон України 
"Про 

приєднання 
України до 

Конвенції про 
уніфікацію 

деяких правил 

міжнародних 
повітряних 

перевезень"  

так постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 10 березня 
2017 р. № 134 "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 
перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

повітряним 

транспортом" 

так 

17
9 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 

послуг з 

перевезення 
небезпечних 

відходів повітряним 

транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

172 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 

послуг з 

перевезення 
небезпечних 

відходів повітряним 

транспортом 

Повітряний 
кодекс від 

19.05.2011 № 
3393-VI 

Закон України 
"Про перевезення 

небезпечних 
вантажів" від 

06.04.2000 № 

1644-III 

Закон України 
"По відходи" 

від 05.03.1998 
№ 187/98-ВР 

так постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 10 березня 
2017 р. № 134 "Про 

затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

так 



609 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

відходів 
повітряним 

транспортом" 

18

0 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг з 

перевезення 
пасажирів 

повітряним 

транспортом 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 

міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

173 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг з 

перевезення 
пасажирів 

повітряним 

транспортом 

Повітряний 

кодекс від 
19.05.2011 № 

3393-VI 

Закон України 

"Про приєднання 
України до 

Конвенції про 
уніфікацію деяких 

правил 
міжнародних 

повітряних 

перевезень"  

Закон України 

"Про Державну 
програму 
авіаційної 
безпеки 

цивільної 
авіації" 

так постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 10 березня 

2017 р. № 134 "Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів 
повітряним 

транспортом" 

так 

18
1 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

залізничним 
транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

174 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

залізничним 
транспортом 

Закон України 
“Про залізничний 

транспорт” 

Закон України 
“Про транспорт” 

Закон України 
"Про 

перевезення 

небезпечних 
вантажів" від 

06.04.2000 № 

1644-III 

так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 9 грудня 2015 р. 

№ 1168 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

так 



610 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

автомобільним 
транспортом 

залізничним 
транспортом». 

18
2 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 
пасажирів 

залізничним 
транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

175 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 
пасажирів 

залізничним 
транспортом 

Закон України 
“Про залізничний 

транспорт” 

Закон України 
“Про транспорт” 

Немає так Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 9 грудня 2015 р. 
№ 1168 «Про 
затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

залізничним 
транспортом». 

так 

18

3 

Разова 

(індивідуальна) 
ліцензія 

27 Зовнішньоекономі

чна діяльність 

176 Разова 

(індивідуальна) 
ліцензія 

Закон України 

"Про 
зовнішньоекономі

чну діяльність" 

Немає Немає так Наказ 

Мінекономіки від 
17.04.2000 № 47 

“Про затвердження 

Положення про 
порядок видачі 

разових 

(індивідуальних) 
ліцензій” 

ні 

18

4 

Ліцензія на експорт 

товарів  

27 Зовнішньоекономі

чна діяльність 

177 Ліцензія на експорт 

товарів  

Закон України 

"Про 
зовнішньоекономі

чну діяльність" 

Немає Немає так Наказ 

Мінекономіки від 
09.09.2009 № 991 

“Про порядок 

ліцензування 
експорту товарів” 

ні 



611 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

18
5 

Ліцензія на експорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, 
що їх  

містять 

27 Зовнішньоекономі
чна діяльність 

178 Ліцензія на експорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, 
що їх  

містять 

Закон України 
"Про 

зовнішньоекономі
чну діяльність" 

Монреальський 
протокол про 

речовини, що 
руйнують 

озоновий шар від 

16.09.1987 

Немає так Наказ 
Мінекономіки від 

09.09.2009 № 991 
“Про порядок 
ліцензування 

експорту товарів” 

ні 

18
6 

Ліцензія на імпорт 
товарів 

27 Зовнішньоекономі
чна діяльність 

179 Ліцензія на імпорт 
товарів 

Закон України 
"Про 

зовнішньоекономі
чну діяльність" 

Немає Немає так Наказ 
Мінекономіки від 

14,09.2007 № 302 
“Про затвердження 

нормативно- 

правових актів 
щодо ліцензування 
імпорту товарів та 

внесення змін до 
Порядку розгляду 
заявок на видачу 

ліцензій у сфері 
нетарифного 
регулювання 

зовнішньоекономіч
ної діяльності в 

Міністерстві 
економіки України” 

ні 

18
7 

Ліцензія на імпорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, 
що їх  

містять 

27 Зовнішньоекономі
чна діяльність 

180 Ліцензія на імпорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, 
що їх  

містять 

Закон України 
"Про 

зовнішньоекономі
чну діяльність" 

Монреальський 
протокол про 

речовини, що 
руйнують 

озоновий шар від 

16.09.1987 

Немає так Наказ 
Мінекономіки від 

14,09.2007 № 302 
“Про затвердження 

нормативно- 

правових актів 
щодо ліцензування 
імпорту товарів та 
внесення змін до 

Порядку розгляду 
заявок на видачу 

ні 



612 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

ліцензій у сфері 
нетарифного 

регулювання 
зовнішньоекономіч

ної діяльності в 

Міністерстві 
економіки України” 

18

8 

Спеціальна ліцензія 

на імпорт 

27 Зовнішньоекономі

чна діяльність 

181 Спеціальна ліцензія 

на імпорт 

Закон України 

"Про застосування 
спеціальних 

заходів щодо 

імпорту в Україну" 

Закон України 

"Про 
зовнішньоекономі

чну діяльність" 

Немає так Наказ 

Мінекономіки від 
01.08.2002 N 232 

Про порядок 

ліцензування 
імпорту товарів в 

Україну, які є 

об'єктом 
застосування 

спеціальних заходів 

так 

18
9 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 

нафти, 

нафтопродуктів 
магістральним 

трубопроводом 

28 Транспортування 
нафти, 

нафтопродуктів 

магістральним 
трубопроводом 

Немає Немає Закон України 
«Про 

трубопровідний 

транспорт» від 
15.05.1996 № 

192/96-ВР 

Закон України « 
Про природні 
монополії» від 

20.04.2000 № 
1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 

комісію, що 
здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах 

енергетики та 

комунальних 
послуг» від 

22.09.2016 № 

1540-VIII 

так Постанова 
Національної 

комісії, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг від 

16.02.2017 № 202 

«Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності з 

транспортування 
нафти, 

нафтопродуктів 

ні 



613 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

магістральним 
трубопроводом» 

19
0 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
розподілу 

природного газу 

29 Діяльність на 
ринку природного 

газу 

182 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
розподілу 

природного газу 

Закон України « 
Про ринок 

природного газу» 
від 09.04.2015 № 

329-VIII 

Закон України « 
Про природні 

монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 
«Про 

трубопровідни
й транспорт» 

від 15.05.1996 
№ 192/96-ВР 

так Постанова 
Національної 

комісії, що 
здійснює державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 
послуг від 

16.02.2017 № 201 

«Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності на ринку 
природного газу» 

ні 

19
1 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності зі 
зберігання 

природного газу 

29 Діяльність на 
ринку природного 

газу 

183 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності зі 
зберігання 

природного газу 

Закон України « 
Про ринок 

природного газу» 

від 09.04.2015 № 
329-VIII 

Закон України « 
Про природні 
монополії» від 

20.04.2000 № 
1682-III 

Закон України 
«Про 

трубопровідни

й транспорт» 
від 15.05.1996 
№ 192/96-ВР 

так Постанова 
Національної 

комісії, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг від 

16.02.2017 № 201 

«Про затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

господарської 
діяльності на ринку 
природного газу» 

так 

19
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

29 Діяльність на 
ринку природного 

газу 

184 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

Закон України « 
Про ринок 

природного газу» 

Закон України « 
Про природні 
монополії» від 

Закон України 
«Про 

трубопровідни

так Постанова 
Національної 

комісії, що 

так 



614 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

діяльності з 
постачання 

природного газу 

діяльності з 
постачання 

природного газу 

від 09.04.2015 № 
329-VIII 

20.04.2000 № 
1682-III 

й транспорт» 
від 15.05.1996 

№ 192/96-ВР 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг від 

16.02.2017 № 201 
«Про затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності на ринку 
природного газу» 

19
3 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

транспортування 

природного газу  

29 Діяльність на 
ринку природного 

газу 

185 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

транспортування 

природного газу  

Закон України « 
Про ринок 

природного газу» 
від 09.04.2015 № 

329-VIII 

Закон України « 
Про природні 

монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 
«Про 

трубопровідни
й транспорт» 

від 15.05.1996 

№ 192/96-ВР 

так Постанова 
Національної 

комісії, що 
здійснює державне 

регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг від 

16.02.2017 № 201 
«Про затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 

господарської 
діяльності на ринку 
природного газу» 

ні 

19
4 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 

послуг установки 
LNG 

29 Діяльність на 
ринку природного 

газу 

186 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з надання 

послуг установки 
LNG 

Закон України « 
Про ринок 

природного газу» 
від 09.04.2015 № 

329-VIII 

Закон України 
«Про Національну 

комісію, що 
здійснює 
державне 

регулювання у 

сферах 
енергетики та 

 
ні немає не 

затвердже

но 
ліцензійні 

умови 



615 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

комунальних 
послуг» від 

22.09.2016 № 
1540-VIII 

19
5 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

централізованого 
водопостачання 

(виробництво та/або 

транспортування 
та/або постачання 

питної води 

споживачам) та/або 
водовідведення 

(відведення та/або 

очищення стічної 
води) у разі, якщо 

системи 

централізованого 
водопостачання 

та/або 
водовідведення 

суб’єктів 
господарювання 

розташовані в 

одному чи декількох 
населених пунктах у 

межах території 

однієї або більше 
областей 

(включаючи місто 

Київ), сукупна 
чисельність 

30 Централізоване 
водопостачання та 

водовідведення 

187 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

централізованого 
водопостачання 

(виробництво та/або 

транспортування 
та/або постачання 

питної води 

споживачам) та/або 
водовідведення 

(відведення та/або 

очищення стічної 
води) у разі, якщо 

системи 

централізованого 
водопостачання 

та/або 
водовідведення 

суб’єктів 
господарювання 

розташовані в 

одному чи декількох 
населених пунктах у 

межах території 

однієї або більше 
областей 

(включаючи місто 

Київ), сукупна 
чисельність 

Закон України 
«Про питну воду 

та питне 
водопостачання» 

від 10.01.2002 № 
2918-III 

Закон України « 
Про природні 
монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 
комісію, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 

сферах 
енергетики та 
комунальних 

послуг» від 
22.09.2016 № 

1540-VIII 

так Ліцензійні умови 
провадження 
господарської 

діяльності з 

централізованого 
водопостачання та 

водовідведення, 

затверджені 
постановою 
Національної 

комісії, що 
здійснює державне 

регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг, від 

22.03.2017 № 307 

так 



616 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

населення яких 
становить більше 

ніж сто тисяч осіб та 
обсяги реалізації 

послуг яких 

становлять 
відповідно: з 

централізованого 

водопостачання - 
більше ніж триста 

тисяч метрів 
кубічних на рік; з 

централізованого 
водовідведення - 
більше ніж двісті 

тисяч метрів 
кубічних на рік 

населення яких 
становить більше 

ніж сто тисяч осіб та 
обсяги реалізації 

послуг яких 

становлять 
відповідно: з 

централізованого 

водопостачання - 
більше ніж триста 

тисяч метрів 
кубічних на рік; з 

централізованого 
водовідведення - 
більше ніж двісті 

тисяч метрів 
кубічних на рік 

19
6 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
централізованого 
водопостачання 

(виробництво та/або 

транспортування 
та/або постачання 

питної води 

споживачам) та/або 
водовідведення 

(відведення та/або 

очищення стічної 
води) для суб’єктів 

господарювання, що 

не підпадають під 
критерії 

30 Централізоване 
водопостачання та 

водовідведення 

188 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
централізованого 
водопостачання 

(виробництво та/або 

транспортування 
та/або постачання 

питної води 

споживачам) та/або 
водовідведення 

(відведення та/або 

очищення стічної 
води) для суб’єктів 

господарювання, що 

не підпадають під 
критерії 

Закон України 
«Про питну воду 

та питне 

водопостачання» 
від 10.01.2002 № 

2918-III 

Закон України « 
Про природні 
монополії» від 

20.04.2000 № 
1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 

комісію, що 
здійснює 
державне 

регулювання у 

сферах 
енергетики та 
комунальних 

послуг» від 
22.09.2016 № 

1540-VIII 

так Ліцензійні умови 
провадження 
господарської 

діяльності з 
централізованого 

водопостачання та 
водовідведення, 

затверджені 
постановою 
Національної 

комісії, що 
здійснює державне 

регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг, від 

22.03.2017 № 307 

так 



617 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

регулювання 
НКРЕКП 

регулювання 
НКРЕКП 

19
7 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

постачання теплової 
енергії суб’єктів 

господарювання, 
якщо заявлений 

(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 
постачання теплової 

енергії на підставі 

договору (договорів) 
у наступному 
(минулому) 

календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 145 

тисяч Гкал та якщо 
забезпеченість 

споживачів 
приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 

2017 року більше 

ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

31 Виробництво 
теплової енергії, 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 

постачання 
теплової енергії, 

крім виробництва, 

транспортування 
та постачання 

теплової енергії за 

нерегульованим 
тарифом 

189 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

постачання теплової 
енергії суб’єктів 

господарювання, 
якщо заявлений 

(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 
постачання теплової 

енергії на підставі 

договору (договорів) 
у наступному 
(минулому) 

календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 145 

тисяч Гкал та якщо 
забезпеченість 

споживачів 
приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 

2017 року більше 

ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

Закон України 
«Про 

теплопостачання» 
від 02.06.2005 № 

2633-IV 

Закон України « 
Про природні 

монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 
комісію, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах 

енергетики та 

комунальних 
послуг» від 

22.09.2016 № 

1540-VIII 

так Ліцензійні умови 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 

постановою 
Національної 

комісії, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг, від 

22.03.2017 № 308 

так 

19
8 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання теплової 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

190 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання теплової 

Закон України 
«Про 

теплопостачання» 

від 02.06.2005 № 
2633-IV 

Закон України « 
Про природні 
монополії» від 

20.04.2000 № 
1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 

комісію, що 
здійснює 

так Ліцензійні умови 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
теплопостачання, 

так 



618 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

енергії суб’єктів 
господарювання у 

разі, якщо суб’єкт 
господарювання 
здійснює (планує 

здійснювати) 
постачання теплової 
енергії на території 

однієї області 
України (або лише 
на території міста 
Києва), та якщо 

заявлений 
(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 

постачання теплової 
енергії на підставі 

договору (договорів) 

у наступному 
(минулому) 

календарному році 

не перевищуватиме 
(не перевищував) 

145 тисяч Гкал 

(включно) та/або 
якщо забезпеченість 

споживачів 
приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 

2017 року менше 

ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 
постачання 

теплової енергії, 
крім виробництва, 
транспортування 

та постачання 
теплової енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

енергії суб’єктів 
господарювання у 

разі, якщо суб’єкт 
господарювання 
здійснює (планує 

здійснювати) 
постачання теплової 
енергії на території 

однієї області 
України (або лише 
на території міста 
Києва), та якщо 

заявлений 
(фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг 

постачання теплової 
енергії на підставі 

договору (договорів) 

у наступному 
(минулому) 

календарному році 

не перевищуватиме 
(не перевищував) 

145 тисяч Гкал 

(включно) та/або 
якщо забезпеченість 

споживачів 
приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 

2017 року менше 

ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

державне 
регулювання у 

сферах 
енергетики та 
комунальних 

послуг» від 
22.09.2016 № 

1540-VIII 

затверджені 
постановою 

Національної 
комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 

послуг, від 
22.03.2017 № 308 



619 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

19
9 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами, якщо 
заявлений 

(фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 

теплової енергії в 
наступному 
(минулому) 

календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 145 

тисяч Гкал та якщо 
суб’єкт 

господарювання 

здійснює 
ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 

енергії при 
забезпеченості 

споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 серпня 

2017 року більше 

31 Виробництво 
теплової енергії, 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 

мережами та 
постачання 

теплової енергії, 
крім виробництва, 

транспортування 
та постачання 

теплової енергії за 

нерегульованим 
тарифом 

191 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами, якщо 
заявлений 

(фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 

теплової енергії в 
наступному 
(минулому) 

календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 145 

тисяч Гкал та якщо 
суб’єкт 

господарювання 

здійснює 
ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 

енергії при 
забезпеченості 

споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 серпня 

2017 року більше 

Закон України 
«Про 

теплопостачання» 
від 02.06.2005 № 

2633-IV 

Закон України « 
Про природні 

монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 
комісію, що 

здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг» від 
22.09.2016 № 

1540-VIII 

так Ліцензійні умови 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 
постановою 
Національної 

комісії, що 
здійснює державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 
послуг, від 

22.03.2017 № 308 

так 



620 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

20

0 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами суб’єктів 

господарювання у 
разі, якщо теплові 
мережі суб’єктів 

господарювання 
розташовані на 
території однієї 

області України (або 
лише на території 

міста Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 

теплової енергії в 
наступному 
(минулому) 

календарному році 
не перевищуватиме 

(не перевищував) 

145 тисяч Гкал 
та/або якщо суб’єкт 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 

мережами та 
постачання 

теплової енергії, 

крім виробництва, 
транспортування 

та постачання 

теплової енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

192 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами суб’єктів 

господарювання у 
разі, якщо теплові 
мережі суб’єктів 

господарювання 
розташовані на 
території однієї 

області України (або 
лише на території 

міста Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 

теплової енергії в 
наступному 
(минулому) 

календарному році 
не перевищуватиме 

(не перевищував) 

145 тисяч Гкал 
та/або якщо суб’єкт 

Закон України 

«Про 
теплопостачання» 
від 02.06.2005 № 

2633-IV 

Закон України « 

Про природні 
монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 

«Про 
Національну 
комісію, що 

здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг» від 

22.09.2016 № 
1540-VIII 

так Ліцензійні умови 

провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 
постановою 
Національної 

комісії, що 
здійснює державне 

регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг, від 

22.03.2017 № 308 

так 



621 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 

енергії при 
забезпеченості 

споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року менше 

ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 

енергії при 
забезпеченості 

споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року менше 

ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

20
1 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 

теплової енергії 
(крім виробництва 
теплової енергії на 

теплоелектроцентра

лях, 
теплоелектростанція

х, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 

установках з 
використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних 
джерел енергії), 

31 Виробництво 
теплової енергії, 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 

постачання 
теплової енергії, 

крім виробництва, 

транспортування 
та постачання 

теплової енергії за 

нерегульованим 
тарифом 

193 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 

теплової енергії 
(крім виробництва 
теплової енергії на 

теплоелектроцентра

лях, 
теплоелектростанція

х, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 

установках з 
використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних 
джерел енергії), 

Закон України 
«Про 

теплопостачання» 
від 02.06.2005 № 

2633-IV 

Закон України « 
Про природні 

монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 
комісію, що 

здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах 
енергетики та 

комунальних 
послуг» від 

22.09.2016 № 

1540-VIII 

так Ліцензійні умови 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 
постановою 
Національної 

комісії, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг, від 

22.03.2017 № 308 

так 



622 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

якщо заявлений 
(фактичний згідно із 

звітністю) обсяг 
виробництва 

теплової енергії у 

наступному 
(минулому) 

календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 170 
тисяч Гкал та якщо 

суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 

діяльність з 
постачання теплової 

енергії при 

забезпеченості 
споживачів 

приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 

2017 року більше 

ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

якщо заявлений 
(фактичний згідно із 

звітністю) обсяг 
виробництва 

теплової енергії у 

наступному 
(минулому) 

календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 170 
тисяч Гкал та якщо 

суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 

діяльність з 
постачання теплової 

енергії при 

забезпеченості 
споживачів 

приладами обліку 

теплової енергії 
станом на 01 серпня 

2017 року більше 

ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

20
2 

Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії на 

теплоелектроцентра
лях, 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

194 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії на 

теплоелектроцентра
лях, 

Закон України 
«Про 

теплопостачання» 

від 02.06.2005 № 
2633-IV 

Закон України « 
Про природні 
монополії» від 

20.04.2000 № 
1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 

комісію, що 
здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах 

так Ліцензійні умови 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 

постановою 
Національної 

так 



623 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

теплоелектростанція
х, атомних 

електростанціях і 
когенераційних 

установках 

мережами та 
постачання 

теплової енергії, 
крім виробництва, 
транспортування 

та постачання 
теплової енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

теплоелектростанція
х, атомних 

електростанціях і 
когенераційних 

установках 

енергетики та 
комунальних 

послуг» від 
22.09.2016 № 

1540-VIII 

комісії, що 
здійснює державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 

послуг, від 
22.03.2017 № 308 

20
3 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 

теплової енергії 
(крім виробництва 
теплової енергії на 

теплоелектроцентра
лях, 

теплоелектростанція

х, атомних 
електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 

установках з 
використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних 
джерел енергії), на 

виробничих 

об’єктах, що 
розташовані на 
території однієї 

області України (або 
лише на території 

31 Виробництво 
теплової енергії, 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 

мережами та 
постачання 

теплової енергії, 

крім виробництва, 
транспортування 

та постачання 
теплової енергії за 

нерегульованим 
тарифом 

195 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 

теплової енергії 
(крім виробництва 
теплової енергії на 

теплоелектроцентра
лях, 

теплоелектростанція

х, атомних 
електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 

установках з 
використанням 

нетрадиційних або 

поновлюваних 
джерел енергії), на 

виробничих 

об’єктах, що 
розташовані на 
території однієї 

області України (або 
лише на території 

Закон України 
«Про 

теплопостачання» 
від 02.06.2005 № 

2633-IV 

Закон України « 
Про природні 

монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 
комісію, що 

здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг» від 

22.09.2016 № 
1540-VIII 

так Ліцензійні умови 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 
постановою 
Національної 

комісії, що 
здійснює державне 

регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг, від 
22.03.2017 № 308 

так 



624 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

міста Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно із 
звітністю) обсяг 

виробництва 

теплової енергії в 
наступному 
(минулому) 

календарному році 
не перевищуватиме 

(не перевищував) 
170 тисяч Гкал 

та/або якщо суб’єкт 
господарювання 

здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 

енергії при 
забезпеченості 

споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 серпня 

2017 року менше 
ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

міста Києва), та якщо 
заявлений 

(фактичний згідно із 
звітністю) обсяг 

виробництва 

теплової енергії в 
наступному 
(минулому) 

календарному році 
не перевищуватиме 

(не перевищував) 
170 тисяч Гкал 

та/або якщо суб’єкт 
господарювання 

здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 

енергії при 
забезпеченості 

споживачів 

приладами обліку 
теплової енергії 

станом на 01 серпня 

2017 року менше 
ніж 70 %, станом на 
01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

20
4 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 

теплової енергії на 
установках з 

31 Виробництво 
теплової енергії, 

транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

196 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 

теплової енергії на 
установках з 

Закон України 
«Про 

теплопостачання» 
від 02.06.2005 № 

2633-IV 

Закон України « 
Про природні 

монополії» від 
20.04.2000 № 

1682-III 

Закон України 
«Про 

Національну 
комісію, що 

здійснює 

державне 
регулювання у 

так Ліцензійні умови 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 
теплопостачання, 

затверджені 
постановою 

так 



625 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

використанням 
нетрадиційних або 

поновлюваних 
джерел енергії 

тепловими 
мережами та 

постачання 
теплової енергії, 

крім виробництва, 

транспортування 
та постачання 

теплової енергії за 

нерегульованим 
тарифом 

використанням 
нетрадиційних або 

поновлюваних 
джерел енергії 

сферах 
енергетики та 

комунальних 
послуг» від 

22.09.2016 № 

1540-VIII 

Національної 
комісії, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг, від 

22.03.2017 № 308 

20

5 

Ліцензія на 

провадження 
охоронної діяльності 

32 Охоронна 

діяльність 

Немає Немає Закон України 

«Про охоронну 
діяльність» від 

22.03.2012 року 

№ 4616-VI 

Немає Немає так Постанова Кабінету 

Міністрів України 
від 18.11.2015 року 

№ 960 «Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

провадження 

охоронної 
діяльності» 

так 

20

6 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перероблення 
побутових відходів у 

разі, якщо суб'єкт 

господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 

діяльність з 
перероблення 

побутових відходів 
для населених 

пунктів з 
чисельністю 

33 Перероблення 

побутових 
відходів 

Немає Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

перероблення 
побутових відходів у 

разі, якщо суб'єкт 

господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 

діяльність з 
перероблення 

побутових відходів 
для населених 

пунктів з 
чисельністю 

Закон України 

«Про державне 
регулювання у 

сфері 

комунальних 
послуг» від 

09.07.2010 року 

№ 2479-VI 

Закон України 

«Про Національну 
комісію, що 

здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг» від 

22.09.2016 року 
№ 1540-VIII 

Закон України 

"Про житлово-
комунальні 
послуги" від 

24.06.2004 № 
1875-IV 

так Постанова 

Національної 
комісії, що 

здійснює державне 

регулювання у 
сфері комунальних 

послуг від 

25.05.2017 № 683 
«Про затвердження 

Ліцензійних умов 

провадження 
господарської 

діяльності з 
перероблення 

побутових 
відходів» 

так 



626 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

населення понад 
100 тисяч осіб 

(сукупно), та/або 
суб'єкт 

господарювання 

провадить (має 
намір провадити) 

діяльність з 

перероблення 
побутових відходів 

на об'єктах з 
потужністю понад 50 

тисяч тонн 
побутових відходів 

на рік 

населення понад 
100 тисяч осіб 

(сукупно), та/або 
суб'єкт 

господарювання 

провадить (має 
намір провадити) 

діяльність з 

перероблення 
побутових відходів 

на об'єктах з 
потужністю понад 50 

тисяч тонн 
побутових відходів 

на рік 

20
7 

Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 

захоронення 

побутових відходів у 
разі, якщо суб'єкт 
господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 
діяльність з 

захоронення 

побутових відходів 
для населених 

пунктів з 

чисельністю 
населення понад 

100 тисяч осіб 

(сукупно) та/або 
суб'єкт 

34 Захоронення 
побутових 

відходів 

Немає Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 

захоронення 

побутових відходів у 
разі, якщо суб'єкт 
господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 
діяльність з 

захоронення 

побутових відходів 
для населених 

пунктів з 

чисельністю 
населення понад 

100 тисяч осіб 

(сукупно) та/або 
суб'єкт 

Закон України 
«Про державне 

регулювання у 
сфері 

комунальних 

послуг» від 
09.07.2010 року 

№ 2479-VI 

Закон України 
«Про Національну 

комісію, що 
здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг» від 
22.09.2016 року 

№ 1540-VIII 

Закон України 
"Про житлово-

комунальні 
послуги" від 

24.06.2004 № 

1875-IV 

так Постанова 
Національної 

комісії, що 
здійснює державне 

регулювання у 

сфері комунальних 
послуг від 

04.04.2017 № 467 
«Про затвердження 

Ліцензійних умов 
провадження 
господарської 

діяльності з 
захоронення 

побутових 

відходів» 

так 



627 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 
діяльність з 

захоронення 

побутових відходів 
на об'єктах 

(полігон/звалище) з 

потужністю понад 50 
тисяч тонн або 200 

тисяч метрів 
кубічних побутових 

відходів на рік 

господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 
діяльність з 

захоронення 

побутових відходів 
на об'єктах 

(полігон/звалище) з 

потужністю понад 50 
тисяч тонн або 200 

тисяч метрів 
кубічних побутових 

відходів на рік 

20

8 

Ліцензія на право 

інкасації та 
перевезення 

банкнот і монет та 

інших цінностей 

35 Інкасація та 

перевезення 
банкнот і монет та 

інших цінностей 

Немає Немає Закон України 

«Про 
Національний 
банк України» 

немає немає так Постанова НБУ 

"Про затвердження 
Положення про 
порядок видачі 

юридичним особам 
ліцензії на надання 

банкам послуг з 

інкасації" №926 від 
24.12.2015 

ні 

20

9 

Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності 

небанківських 
фінансових установ, 

які мають намір 

стати учасниками 
платіжних систем, на 

переказ коштів без 
відкриття рахунків 

36 Діяльність 

небанківських 
фінансових 

установ, які мають 

намір стати 
учасниками 

платіжних систем, 

на переказ коштів 
без відкриття 

рахунків 

Немає Немає Закон України 

«Про 
Національний 
банк України» 

немає немає так Постанова 

Правління НБУ 
"Про затвердження 

Положення про 

порядок видачі 
небанківським 

фінансовим 

установам ліцензії 
на переказ коштів у 

національній 
валюті без 

відкриття рахунків" 
№57 від 26.02.2013 

так 



628 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

21
0 

Генеральна ліцензія 
на здійснення 

валютних операцій 
(банкам і філіям 

іноземних банків) 

37 Здійснення 
валютних 

операцій 

197 Генеральна ліцензія 
на здійснення 

валютних операцій 
(банкам і філіям 

іноземних банків) 

Декрет Кабінету 
Міністрів України 

"Про систему 
валютного 

регулювання і 

валютного 
контролю" від 

19.02.1993 № 15-

93 

немає немає так Постанова 
Правління 

Національного 
Банку України «Про 

затвердження 

Положення про 
порядок надання 
банкам і філіям 

іноземних банків 
генеральних 
ліцензій на 
здійснення 

валютних 
операцій» від 

15.08.2011 № 281 

так 

21
1 

Генеральна ліцензія 
на здійснення 

валютних операцій 
(небанківським 

фінансовим 

установам, 
національному 

оператору 
поштового зв'язку) 

37 Здійснення 
валютних 

операцій 

198 Генеральна ліцензія 
на здійснення 

валютних операцій 
(небанківським 

фінансовим 

установам, 
національному 

оператору 
поштового зв'язку) 

Декрет Кабінету 
Міністрів України 

"Про систему 
валютного 

регулювання і 

валютного 
контролю" від 

19.02.1993 № 15-
93 

немає немає так Постанова 
Національного 

Банку України "Про 
затвердження 

Положення про 

порядок надання 
небанківським 

фінансовим 
установам, 

національному 
оператору 

поштового зв'язку 

генеральних 
ліцензій на 
здійснення 

валютних 
операцій" від 

09.08.2002 № 297 

так 



629 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

21
2 

Індивідуальна 
ліцензія на 

переказування 
іноземної валюти за 

межі України з 

метою придбання 
облігацій зовнішніх 
державних позик 

України 

37 Здійснення 
валютних 

операцій 

199 Індивідуальна 
ліцензія на 

переказування 
іноземної валюти за 

межі України з 

метою придбання 
облігацій зовнішніх 
державних позик 

України 

Декрет Кабінету  
Міністрів України 

від 19.02.93 N 15-
93 "Про систему  

валютного 

регулювання і 
валютного 
контролю" 

немає немає так Постанова 
Національного 

банку України "Про 
затвердження 

Положення про 

порядок видачі  
резидентам 

індивідуальних 

ліцензій на 
переказування  

іноземної валюти 
за межі України з 

метою придбання  
облігацій зовнішніх 
державних позик 

України" від 
29.01.2003 № 35 

так 

21
3 

Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти 

для оплати 
банківських металів 

та проведення  
окремих валютних 

операцій 

уповноваженим 
банком 

37 Здійснення 
валютних 
операцій 

200 Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти 

для оплати 
банківських металів 

та проведення  
окремих валютних 

операцій 

уповноваженим 
банком 

Декрет Кабінету  
Міністрів України 
від 19.02.93 N 15-

93 "Про систему  
валютного 

регулювання і 
валютного 

контролю" 

немає немає так Постанова 
Правління 

Національного 

Банку України "Про 
затвердження 

Положення про 
порядок  

видачі 
індивідуальних 

ліцензій на 

переказування  
іноземної валюти 

за межі України для 

оплати  
банківських металів 

та проведення  

окремих валютних 

так 



630 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

операцій" від 
17.06.2004 № 266 

21
4 

Індивідуальна 
ліцензія на право 

переказування за 
межі України 

іноземної валюти 
для оплати 

банківських металів 
та проведення  

окремих валютних 

операцій (суб'єкту 
господарювання - 

резиденту) 

37 Здійснення 
валютних 

операцій 

201 Індивідуальна 
ліцензія на право 

переказування за 
межі України 

іноземної валюти 
для оплати 

банківських металів 
та проведення  

окремих валютних 

операцій (суб'єкту 
господарювання - 

резиденту) 

Декрет Кабінету  
Міністрів України 

від 19.02.93 N 15-
93 "Про систему  

валютного 
регулювання і 

валютного 
контролю" 

немає немає так Постанова 
Правління 

Національного 
Банку України "Про 

затвердження 
Положення про 

порядок  
видачі 

індивідуальних 

ліцензій на 
переказування  

іноземної валюти 

за межі України для 
оплати  

банківських металів 

та проведення  
окремих валютних 

операцій" від 

17.06.2004 № 266 

ні 

21
5 

Індивідуальна 
ліцензія на право 

переказування за 
межі України 

іноземної валюти 

для оплати 
банківських металів 

та проведення  

окремих валютних 
операцій 

уповноваженим 
банком (фізичній 

особі - резиденту) 

37 Здійснення 
валютних 

операцій 

202 Індивідуальна 
ліцензія на право 

переказування за 
межі України 

іноземної валюти 

для оплати 
банківських металів 

та проведення  

окремих валютних 
операцій 

уповноваженим 
банком (фізичній 

особі - резиденту) 

Декрет Кабінету  
Міністрів України 

від 19.02.93 N 15-
93 "Про систему  

валютного 

регулювання і 
валютного 
контролю" 

немає немає так Постанова 
Правління 

Національного 
Банку України "Про 

затвердження 

Положення про 
порядок  

видачі 

індивідуальних 
ліцензій на 

переказування  
іноземної валюти 

за межі України для 
оплати  

ні 



631 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

банківських металів 
та проведення  

окремих валютних 
операцій" від 

17.06.2004 № 266 

21
6 

Індивідуальна 
ліцензія на 

використання 

іноземної валюти на 
території України як 

засобу платежу 

37 Здійснення 
валютних 
операцій 

203 Індивідуальна 
ліцензія на 

використання 

іноземної валюти на 
території України як 

засобу платежу 

Декрет Кабінету  
Міністрів України 
від 19.02.93 N 15-

93 "Про систему  
валютного 

регулювання і 

валютного 
контролю" 

немає немає так Постанова 
Правління 

Національного 

Банку України "Про 
затвердження 

Положення  

про порядок видачі 
Національним 

банком України  

індивідуальних 
ліцензій на 

використання 

іноземної  
валюти на території 

України як засобу 

платежу" від 
14.10.2004 № 483 

ні 

21

7 

Індивідуальна 

ліцензія на 
використання 

іноземної валюти на 

території України як 
застави 

37 Здійснення 

валютних 
операцій 

204 Індивідуальна 

ліцензія на 
використання 

іноземної валюти на 

території України як 
застави 

Декрет Кабінету  

Міністрів України 
від 19.02.93 N 15-
93 "Про систему  

валютного 
регулювання і 

валютного 

контролю" 

немає немає ні немає не 

затвердже
но 

ліцензійні 

умови 

21
8 

Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 
резидентами 

(юридичними та 

37 Здійснення 
валютних 

операцій 

205 Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 
резидентами 

(юридичними та 

Декрет Кабінету 
Міністрів України 

"Про систему 
валютного 

регулювання і 

немає немає так Постанова 
Правління 

Національного 
Банку України «Про 

затвердження 

так 



632 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

фізичними особами-
підприємцями) 

валютних цінностей 
на рахунках за 

межами України 

фізичними особами-
підприємцями) 

валютних цінностей 
на рахунках за 

межами України 

валютного 
контролю" від 

19.02.1993 № 15-
93 

Положення про 
порядок видачі 

Національним 
банком України 
індивідуальних 

ліцензій на 
розміщення 

резидентами 

(юридичними та 
фізичними 

особами) валютних 
цінностей на 

рахунках за 
межами України» 
від 14.10.2004 № 

485 

21

9 

Індивідуальна 

ліцензія на 
розміщення 
резидентами 

(фізичними 
особами, які не є 
підприємцями) 

валютних цінностей 

на рахунках за 
межами України 

37 Здійснення 

валютних 
операцій 

206 Індивідуальна 

ліцензія на 
розміщення 
резидентами 

(фізичними 
особами, які не є 
підприємцями) 

валютних цінностей 

на рахунках за 
межами України 

Декрет Кабінету 

Міністрів України 
"Про систему 

валютного 

регулювання і 
валютного 

контролю" від 
19.02.1993 № 15-

93 

немає немає так Постанова 

Правління 
Національного 

Банку України «Про 

затвердження 
Положення про 
порядок видачі 
Національним 

банком України 
індивідуальних 

ліцензій на 

розміщення 
резидентами 

(юридичними та 

фізичними 
особами) валютних 

цінностей на 

рахунках за 
межами України» 

так 



633 

№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

від 14.10.2004 № 
485 

22
0 

Індивідуальна 
ліцензія на 

здійснення 
інвестицій за кордон 

(не за умови 
здійснення 

інвестиції протягом 
календарного року 

на суму понад 50 

000 доларів США 
(еквівалента цієї 

суми в іншій 

іноземній валюті за 
офіційним курсом 

гривні до іноземних 

валют, 
установленим 
Національним 

банком на день 
подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи) 

38 Здійснення 
інвестицій за 

кордон 

207 Індивідуальна 
ліцензія на 

здійснення 
інвестицій за кордон 

(не за умови 
здійснення 

інвестиції протягом 
календарного року 

на суму понад 50 

000 доларів США 
(еквівалента цієї 

суми в іншій 

іноземній валюті за 
офіційним курсом 

гривні до іноземних 

валют, 
установленим 
Національним 

банком на день 
подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи) 

немає немає немає так Постанова 
Правління 

Національного 
Банку України «Про 

затвердження 
Інструкції про 

порядок видачі 
індивідуальних 

ліцензій на 

здійснення 
інвестицій за 
кордон» від 

16.03.1999 № 122 

ні 

22

1 

Індивідуальна 

ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за кордон 

протягом 
календарного року 

на здійснення 
інвестиції(ій) на суму 

понад 50 000 
доларів США 

38 Здійснення 

інвестицій за 
кордон 

208 Індивідуальна 

ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за кордон 

протягом 
календарного року 

на здійснення 
інвестиції(ій) на суму 

понад 50 000 
доларів США 

немає немає немає так Постанова 

Правління 
Національного 

Банку України «Про 

затвердження 
Інструкції про 

порядок видачі 
індивідуальних 

ліцензій на 
здійснення 

ні 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

(еквівалента цієї 
суми в іншій 

іноземній валюті за 
офіційним курсом 

гривні до іноземних 

валют, 
установленим 
Національним 

банком на день 
подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи 

(еквівалента цієї 
суми в іншій 

іноземній валюті за 
офіційним курсом 

гривні до іноземних 

валют, 
установленим 
Національним 

банком на день 
подання заяви на 

отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи 

інвестицій за 
кордон» від 

16.03.1999 № 122 

22

2 

Індивідуальна 

ліцензія на 
здійснення 

резидентами 

майнових інвестицій 
за межами України 

39 Здійснення 

резидентами 
майнових 

інвестицій за 

межами України 

Немає Немає Указ Президента 

України «Про 
інвестування 

майнових 

цінностей 
резидентами за 

межами України» 

від 13.09.1995 № 
839/95 

немає немає так Постанова КМУ 

"Про затвердження 
Положення про 
порядок видачі 

індивідуальних 
ліцензій на 
здійснення 

резидентами 
майнових 

інвестицій за 
межами України і 

Положення про 
порядок контролю 
та звітності щодо 

використання 
майнових 

цінностей, які 

інвестуються за 
межами України" 
від 19.02.1996 № 

229 

так 
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№ 

п/
п  

Назва № 

п/п 
вид

у  

Вид № п/п 

підви
ду  

Підвид Закон 1 Закон 2 Закон 3 Чи 

затвердже
но 

ліцензійні 
умови? 

НПА яким 

затверджено 
ліцензійні умови 

Чи 

вичерпний 
перелік 

документів
? 

22
3 

Ліцензія на 
користування 

радіочастотним 
ресурсом України 

40 Користування 
радіочастотним 

ресурсом України 

Немає Немає Закон України 
"Про 

радіочастотний 
ресурс України" 

від 01.06.2000 № 

1770-III 

немає немає так Рішення 
Національної 

комісії з питань 
регулювання 
зв'язку "Про 

затвердження 
Ліцензійних умов 

користування 

радіочастотним 
ресурсом України" 
від 19.08.2005 № 

53 

так 

22
4 

Ліцензія на 
добування 

мисливських тварин 

41 Добування 
мисливських 

тварин 

Немає Немає Закон України 
"Про мисливське 

господарство та 
полювання" від 
22.02.2000 № 

1478-III 

немає немає так Наказ Міністерства 
аграрної політики 

та продовольства 
України "Про 
затвердження 

Положення про 
правила 

проведення 

полювань, 
поводження із 

зброєю та порядок 
видачі ліцензій на 

добування 
мисливських 
тварин" від 

17.10.2011 № 549 

так 
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Таблиця №13. 
Необхідність отримання проміжних рішень/ висновків/ експертиз та погоджень в процесі отримання ліцензії  

№ 

п/п 

Назва № 

п/п 
виду 

Вид № п/п 

підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 

необхідність отримання 
погодження з іншими 

державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 

процедура 
необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 

(створює 
подвійне 

регулювання) 

1 Банківська ліцензія 1 Банківська діяльність Немає Немає так - погодження статуту ні ні 

2 Ліцензія на адміністрування 
фінансових активів для придбання 

товарів у групах 

2 Надання фінансових послуг 1 Ліцензія на адміністрування 
фінансових активів для придбання 

товарів у групах 

Ні ні ні 

3 Ліцензія на управління майном 
для фінансування об’єктів 

будівництва та/або здійснення 

операцій з нерухомістю 

2 Надання фінансових послуг 2 Ліцензія на управління майном 
для фінансування об’єктів 

будівництва та/або здійснення 

операцій з нерухомістю 

Ні ні ні 

4 Ліцензія з надання послуг у сфері 

страхування в частині проведення 
конкретних видів страхування, 

визначених законодавством 

2 Надання фінансових послуг 3 Ліцензія з надання послуг у сфері 

страхування в частині проведення 
конкретних видів страхування, 

визначених законодавством 

Ні ні ні 

5 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності, яка 

передбачає залучення фінансових 

активів із зобов’язанням щодо 
наступного їх повернення 

2 Надання фінансових послуг 4 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності, яка 

передбачає залучення фінансових 

активів із зобов’язанням щодо 
наступного їх повернення 

Ні ні ні 

6 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

надання послуг з фінансового 

лізингу 

2 Надання фінансових послуг 5 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

надання послуг з фінансового 

лізингу 

Ні ні ні 

7 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

надання коштів у позику, в тому 

2 Надання фінансових послуг 6 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

надання коштів у позику, в тому 

Ні ні ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

числі і на умовах фінансового 

кредиту 

числі і на умовах фінансового 

кредиту 

8 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
надання гарантій та 

поручительства 

2 Надання фінансових послуг 7 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
надання гарантій та 

поручительства 

Ні ні ні 

9 Ліцензія з надання послуг з 
факторингу 

2 Надання фінансових послуг 8 Ліцензія з надання послуг з 
факторингу 

Ні ні ні 

10 Ліцензія на довірче управління 
фінансовими активами 

2 Надання фінансових послуг 9 Ліцензія на довірче управління 
фінансовими активами 

Ні ні ні 

11 Ліцензія на надання послуг в 
системі накопичувального 
пенсійного забезпечення в 

частині адміністрування 
недержавних пенсійних фондів 

2 Надання фінансових послуг 10 Ліцензія на надання послуг в 
системі накопичувального 
пенсійного забезпечення в 

частині адміністрування 
недержавних пенсійних фондів 

Ні ні ні 

12 Ліцензія на здійснення діяльності 

із зберігання активів пенсійних 
фондів 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

11 Ліцензія на здійснення діяльності 

із зберігання активів пенсійних 
фондів 

Ні так ні 

13 Ліцензія з андеррайтингу 3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

12 Ліцензія з андеррайтингу Ні так так 

14 Ліцензія з клірингової діяльності, 

яку провадить клірингова  
установа або Розрахунковий  

центр з обслуговування договорів 

на фінансових ринках 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

13 Ліцензія з клірингової діяльності, 

яку провадить клірингова  
установа або Розрахунковий  

центр з обслуговування договорів 

на фінансових ринках 

так, правила клірингу, 

погоджені Національним 
банком України 

так ні 

15 Ліцензія з клірингової діяльності, 

яку провадить Центральний 
депозитарій 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

14 Ліцензія з клірингової діяльності, 

яку провадить Центральний 
депозитарій 

так, правила клірингу, 

погоджені Національним 
банком України 

ні ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

16 Ліцензія з організації торгівлі на 

фондовому ринку 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

15 Ліцензія з організації торгівлі на 

фондовому ринку 

Ні так ні 

17 Ліцензія на брокерську діяльність 3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

16 Ліцензія на брокерську діяльність Ні так ні 

18 Ліцензія на дилерську діяльність 3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

17 Ліцензія на дилерську діяльність Ні так ні 

19 Ліцензія на здійснення 
депозитарної діяльності 

депозитарної установи 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

18 Ліцензія на здійснення 
депозитарної діяльності 

депозитарної установи 

Ні так ні 

20 Ліцензія на здійснення діяльності 

з управління іпотечним покриттям 
для банків, які не отримували 

ліцензій на провадження 

професійної діяльності на 
фондовому ринку 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

19 Ліцензія на здійснення діяльності 

з управління іпотечним покриттям 
для банків, які не отримували 

ліцензій на провадження 

професійної діяльності на 
фондовому ринку 

Ні так ні 

21 Ліцензія на здійснення діяльності 

з управління іпотечним покриттям 
для небанківських фінансових 

установ, які не є професійними 

учасниками фондового ринку 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

20 Ліцензія на здійснення діяльності 

з управління іпотечним покриттям 
для небанківських фінансових 

установ, які не є професійними 

учасниками фондового ринку 

Ні так ні 

22 Ліцензія на здійснення діяльності 
з управління активами 

інституційних інвесторів (компанія 
з управління активами) 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

21 Ліцензія на здійснення діяльності 
з управління активами 

інституційних інвесторів (компанія 
з управління активами) 

Ні так ні 

23 Ліцензія на здійснення діяльності 
управління активами 

інституційних інвесторів 

(діяльності з управління активами) 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

22 Ліцензія на здійснення діяльності 
управління активами 

інституційних інвесторів 

(діяльності з управління активами) 

Ні так ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

професійним адміністратором 

недержавного пенсійного фонду 

професійним адміністратором 

недержавного пенсійного фонду 

24 Ліцензія на здійснення діяльності 

з управління активами 
інституційних інвесторів 

(діяльності з управління активами) 

банком 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

23 Ліцензія на здійснення діяльності 

з управління активами 
інституційних інвесторів 

(діяльності з управління активами) 

банком 

Ні так ні 

25 Ліцензія на здійснення діяльності 
з управління цінними паперами 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

24 Ліцензія на здійснення діяльності 
з управління цінними паперами 

Ні так ні 

26 Ліцензія на здійснення діяльності 
із зберігання активів інститутів 

спільного інвестування 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

25 Ліцензія на здійснення діяльності 
із зберігання активів інститутів 

спільного інвестування 

Ні так ні 

27 Ліцензія на діяльність провайдера 

програмної послуги 

4 Діяльність у галузі телебачення 

і радіомовлення 

26 Ліцензія на діяльність провайдера 

програмної послуги 

Ні так ні 

28 Ліцензія на діяльність провайдера 
програмної послуги з 

використанням багатоканальних 
ефірних телемереж (в тому числі 
технологій “Телесело”, “МІТРІС”, 

“MMDS”, цифрових 
мультиплексів, мереж операторів 

мобільного зв’язку тощо) 

4 Діяльність у галузі телебачення 
і радіомовлення 

27 Ліцензія на діяльність провайдера 
програмної послуги з 

використанням багатоканальних 
ефірних телемереж (в тому числі 
технологій “Телесело”, “МІТРІС”, 

“MMDS”, цифрових 
мультиплексів, мереж операторів 

мобільного зв’язку тощо) 

Ні так ні 

29 Ліцензія на супутникове мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення 
і радіомовлення 

28 Ліцензія на супутникове мовлення Ні так ні 

30 Ліцензія на ефірне мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення 
і радіомовлення 

29 Ліцензія на ефірне мовлення Ні так ні 

31 Ліцензія на кабельне мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення 
і радіомовлення 

30 Ліцензія на кабельне мовлення Ні так ні 



640 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

32 Ліцензія на проводове мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення 

і радіомовлення 

31 Ліцензія на проводове мовлення Ні так ні 

33 Ліцензія на багатоканальне 

мовлення 

4 Діяльність у галузі телебачення 

і радіомовлення 

32 Ліцензія на багатоканальне 

мовлення 

Ні так ні 

34 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
передачі електричної енергії 
(передача магістральними та 

міждержавними електричними 

мережами) 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетики 

33 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
передачі електричної енергії 
(передача магістральними та 

міждержавними електричними 

мережами) 

Ні ні ні 

35 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
виробництва електричної енергії 

(в обсягах, що перевищують 

рівень, встановлений 
ліцензійними умовами) 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетики 

34 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
виробництва електричної енергії 

(в обсягах, що перевищують 

рівень, встановлений 
ліцензійними умовами) 

Ні ні ні 

36 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії 
(передача електричної енергії 

місцевими (локальними) 
електромережами) 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетики 

35 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії 
(передача електричної енергії 

місцевими (локальними) 
електромережами) 

Ні ні ні 

37 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання електричної енергії 
(постачання електроенергії 

гарантованим постачальником 
електричної енергії/ постачання 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

36 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання електричної енергії 
(постачання електроенергії 

гарантованим постачальником 
електричної енергії/ постачання 

Ні ні ні 



641 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

електричної енергії за 

регульованим тарифом) 

електричної енергії за 

регульованим тарифом) 

38 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
оптового постачання електричної 

енергії  

5 Діяльність у сфері 

електроенергетики 

37 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
постачання електричної енергії за 

регульованим тарифом 

Ні ні ні 

39 Ліцензія на здійснення функцій 
гарантованого покупця 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

38 Ліцензія на здійснення функцій 
гарантованого покупця 

Ні ні ні 

40 Ліцензія на здійснення функцій 
оператора ринку 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

39 Ліцензія на здійснення функцій 
оператора ринку 

Ні ні ні 

41 Ліцензія на здійснення функцій 
системного оператора 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

40 Ліцензія на здійснення функцій 
системного оператора 

Ні ні ні 

42 Ліцензія на виробництво джерел 

іонізуючого випромінювання 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

41 Ліцензія на виробництво джерел 

іонізуючого випромінювання 

так так ні 

43 Ліцензія на перевезення 

радіоактивних матеріалів 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

42 Ліцензія на перевезення 

радіоактивних матеріалів 

так так так 

44 Ліцензія на переробку, зберігання 

радіоактивних відходів 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

43 Ліцензія на переробку, зберігання 

радіоактивних відходів 

так так ні 

45 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

спеціалістів з фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних 
матеріалів, радіоактивних 

відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

44 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації 

спеціалістів з фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних 
матеріалів, радіоактивних 

відходів, інших джерел 

іонізуючого випромінювання 

Ні ні ні 



642 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

46 Ліцензія на переробку уранових 

руд 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

45 Ліцензія на переробку уранових 

руд 

Ні так ні 

47 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
підготовки персоналу для 

експлуатації ядерної установки 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

46 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
підготовки персоналу для 

експлуатації ядерної установки 

Ні ні ні 

48 Ліцензія на провадження 
діяльності, пов’язаної із 

здійсненням персоналом 

безпосереднього управління 
реакторною установкою, та 
діяльності посадових осіб 

експлуатуючої організації, до 
службових обов’язків яких 

належить здійснення 

організаційно-розпорядчих 
функцій, пов’язаних із 

забезпеченням ядерної та 

радіаційної безпеки 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

47 Ліцензія на провадження 
діяльності, пов’язаної із 

здійсненням персоналом 

безпосереднього управління 
реакторною установкою, та 
діяльності посадових осіб 

експлуатуючої організації, до 
службових обов’язків яких 

належить здійснення 

організаційно-розпорядчих 
функцій, пов’язаних із 

забезпеченням ядерної та 

радіаційної безпеки 

так ні ні 

49 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

експлуатація ДІВ 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

48 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

експлуатація ДІВ 

так так ні 

50 Ліцензія на використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
зберігання ДІВ 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

49 Ліцензія на використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
зберігання ДІВ 

так так ні 

51 Ліцензія на використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

50 Ліцензія на використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 

так так ні 



643 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

отримання (придбання) та 

передача (збут) ДІВ 

отримання (придбання) та 

передача (збут) ДІВ 

52 Ліцензія на використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
технічне обслуговування ДІВ 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

51 Ліцензія на використання джерел 

іонізуючого випромінювання: 
технічне обслуговування ДІВ 

так так ні 

53 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої організації на 

окремому етапі життєвого циклу 
ядерної установки: будівництво та 

введення в експлуатацію ядерної 
установки 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

52 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої організації на 

окремому етапі життєвого циклу 
ядерної установки: будівництво та 

введення в експлуатацію ядерної 
установки 

так так ні 

54 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої організації на 

окремому етапі життєвого циклу 

ядерної установки:Експлуатація 
ядерної установки 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

53 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої організації на 

окремому етапі життєвого циклу 

ядерної установки:Експлуатація 
ядерної установки 

так так ні 

55 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу 

ядерної установки: зняття з 

експлуатації ядерної установки 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

54 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу 

ядерної установки: зняття з 

експлуатації ядерної установки 

так так ні 

56 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу 
ядерної установки: будівництво 

сховища для захоронення 

радіоактивних відходів; 
Експлуатація сховища для 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

55 Ліцензія на діяльність 

експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу 
ядерної установки: будівництво 

сховища для захоронення 

радіоактивних відходів; 
Експлуатація сховища для 

так так ні 



644 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

захоронення радіоактивних 

відходів; Закриття сховища для 
захоронення радіоактивних 

відходів 

захоронення радіоактивних 

відходів; Закриття сховища для 
захоронення радіоактивних 

відходів 

57 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

вищої освіти 

7 Освітня діяльність закладів 
освіти 

56 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

вищої освіти 

так - погодження 
освітньої (освітньо-

професійної або 
освітньо-наукової) 

програми та навчального 

плану українською 
мовою, за якими 

провадитиметься освітня 
діяльність 

так ні 

58 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

професійно-технічної освіти 

7 Освітня діяльність закладів 
освіти 

57 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

професійно-технічної освіти 

так - погодження статуту, 
освітньої/професійної 

програми та навчального 
плану українською 
мовою, за якими 

провадитиметься освітня 
діяльність 

так ні 

59 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності у сфері 
дошкільної освіти 

7 Освітня діяльність закладів 

освіти 

58 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності у сфері 
дошкільної освіти 

так - погодження статуту, 

порядок робочого 
навчального плану 

так ні 

60 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

загальної середньої освіти 

7 Освітня діяльність закладів 
освіти 

59 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

загальної середньої освіти 

ні так ні 

61 Ліцензія на право імпорту 
алкогольних напоїв  

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

60 Ліцензія на право імпорту 
алкогольних напоїв  

Ні ні ні 



645 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

плодовим, алкогольними 

напоями та тютюновими 
виробами 

62 Ліцензія на право імпорту 
тютюнових виробів  

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 

напоями та тютюновими 
виробами 

61 Ліцензія на право імпорту 
тютюнових виробів  

Ні ні ні 

63 Ліцензія на право експорту 

алкогольних напоїв 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

62 Ліцензія на право експорту 

алкогольних напоїв 

Ні ні ні 

64 Ліцензія на право експорту 

тютюнових виробів 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

63 Ліцензія на право експорту 

тютюнових виробів 

Ні ні ні 

65 Ліцензія на право імпорту спирту 
етилового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, 
спирту етилового ректифікованого 

плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

64 Ліцензія на право імпорту спирту 
етилового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, 
спирту етилового ректифікованого 

плодового 

Ні так ні 

66 Ліцензія на право експорту спирту 
етилового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, 

спирту етилового ректифікованого 
плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 

напоями та тютюновими 
виробами 

65 Ліцензія на право експорту спирту 
етилового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, 

спирту етилового ректифікованого 
плодового 

Ні ні ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

67 Ліцензія на право оптової торгівлі 

спиртом етиловим, спиртом 
етиловим ректифікованим 

виноградним, спиртом етиловим 

ректифікованим плодовим 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

66 Ліцензія на право оптової торгівлі 

спиртом етиловим, спиртом 
етиловим ректифікованим 

виноградним, спиртом етиловим 

ректифікованим плодовим 

Ні ні ні 

68 Ліцензія на виробництво 

алкогольних напоїв  

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

67 Ліцензія на виробництво 

алкогольних напоїв  

Ні ні ні 

69 Ліцензія на виробництво 
тютюнових виробів 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

68 Ліцензія на виробництво 
тютюнових виробів 

Ні ні ні 

70 Ліцензія на виробництво спирту 
етилового (у тому числі як 

лікарського засобу), спирту 
етилового ректифікованого 

виноградного, спирту етилового 
ректифікованого плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

69 Ліцензія на виробництво спирту 
етилового (у тому числі як 

лікарського засобу), спирту 
етилового ректифікованого 

виноградного, спирту етилового 
ректифікованого плодового 

Ні ні ні 

71 Ліцензія на оптову торгівлю 
спиртом-сирцем виноградним і 

спиртом-сирцем плодовим 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

70 Ліцензія на оптову торгівлю 
спиртом-сирцем виноградним і 

спиртом-сирцем плодовим 

Ні ні ні 

72 Ліцензія на виробництво спирту 
коньячного і плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

71 Ліцензія на виробництво спирту 
коньячного і плодового 

Ні ні ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

плодовим, алкогольними 

напоями та тютюновими 
виробами 

73 Ліцензія на виробництво спирту-
сирцю виноградного і спирту-

сирцю плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 

напоями та тютюновими 
виробами 

72 Ліцензія на виробництво спирту-
сирцю виноградного і спирту-

сирцю плодового 

Ні ні ні 

74 Ліцензія на право оптової торгівлі 

алкогольними напоями  

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

73 Ліцензія на право оптової торгівлі 

алкогольними напоями  

Ні ні ні 

75 Ліцензія на оптову торгівлю 

сидром та перрі (без додання 
спирту) 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

74 Ліцензія на оптову торгівлю 

сидром та перрі (без додання 
спирту) 

Ні ні ні 

76 Ліцензія на оптову торгівлю пивом 8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

75 Ліцензія на оптову торгівлю пивом Ні ні ні 

77 Ліцензія на право оптової торгівлі 
тютюновими виробами 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 

напоями та тютюновими 
виробами 

76 Ліцензія на право оптової торгівлі 
тютюновими виробами 

Ні ні ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

78 Ліцензія на роздрібну торгівлю 

алкогольними напоями (крім 
столових вин)  

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

77 Ліцензія на роздрібну торгівлю 

алкогольними напоями (крім 
столових вин)  

Ні ні ні 

79 Ліцензія на роздрібну торгівлю 

сидром та перрі 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

78 Ліцензія на роздрібну торгівлю 

сидром та перрі 

Ні ні ні 

80 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
пивом 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

79 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
пивом 

Ні ні ні 

81 Ліцензія на виробництво коньяку 
та алкогольних напоїв за 

коньячною технологією 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

80 Ліцензія на виробництво коньяку 
та алкогольних напоїв за 

коньячною технологією 

Ні ні ні 

82 Ліцензія на право імпорту спирту 
коньячного і плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 

напоями та тютюновими 
виробами 

81 Ліцензія на право імпорту спирту 
коньячного і плодового 

Ні ні ні 

83 Ліцензія на право експорту спирту 

коньячного і плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними 

82 Ліцензія на право експорту спирту 

коньячного і плодового 

Ні ні ні 



649 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

напоями та тютюновими 

виробами 

84 Ліцензія на оптову торгівлю 

спиртом на медичні цілі 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і 
плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

83 Ліцензія на оптову торгівлю 

спиртом на медичні цілі 

Ні ні ні 

85 Ліцензія на оптову торгівлю 
спиртом на ветеринарні цілі 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

84 Ліцензія на оптову торгівлю 
спиртом на ветеринарні цілі 

Ні ні ні 

86 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
тютюновими виробами 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і 

плодовим, алкогольними 
напоями та тютюновими 

виробами 

85 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
тютюновими виробами 

Ні ні ні 

87 Ліцензія на надання послуг з 
технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних 

мереж, мереж ефірного теле- і 
радіомовлення, проводового 
радіомовлення та телемереж 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з урахуванням 

особливостей, визначених 

Законом України "Про 
телекомунікації" 

86 Ліцензія на надання послуг з 
технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних 

мереж, мереж ефірного теле- і 
радіомовлення, проводового 
радіомовлення та телемереж 

Ні так ні 

88 Ліцензія на надання послуг 
рухомого (мобільного) 

телефонного зв'язку з правом 

технічного обслуговування та 
експлуатації телекомунікаційних 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з урахуванням 

особливостей, визначених 

Законом України "Про 
телекомунікації" 

87 Ліцензія на надання послуг 
рухомого (мобільного) 

телефонного зв'язку з правом 

технічного обслуговування та 
експлуатації телекомунікаційних 

Ні так ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

мереж і надання в користування 

каналів електрозв'язку 

мереж і надання в користування 

каналів електрозв'язку 

89 Ліцензія на надання послуг 

фіксованого телефонного зв'язку з 
правом технічного 

обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і 
надання в користування каналів 

електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 

телекомунікацій з урахуванням 
особливостей, визначених 

Законом України "Про 

телекомунікації" 

88 Ліцензія на надання послуг 

фіксованого телефонного зв'язку з 
правом технічного 

обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і 
надання в користування каналів 

електрозв'язку 

Ні так ні 

90 Ліцензія на надання послуг 
фіксованого телефонного зв'язку з 
використанням безпроводового 

доступу до телекомунікаційної 
мережі з правом технічного 
обслуговування і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з урахуванням 

особливостей, визначених 

Законом України "Про 
телекомунікації" 

89 Ліцензія на надання послуг 
фіксованого телефонного зв'язку з 
використанням безпроводового 

доступу до телекомунікаційної 
мережі з правом технічного 
обслуговування і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку 

Ні так ні 

91 Ліцензія на надання послуг з 
технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних 
мереж, мереж ефірного теле- і 

радіомовлення, проводового 
радіомовлення та телемереж за 

результатами конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з урахуванням 

особливостей, визначених 
Законом України "Про 

телекомунікації" 

90 Ліцензія на надання послуг з 
технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних 
мереж, мереж ефірного теле- і 

радіомовлення, проводового 
радіомовлення та телемереж за 

результатами конкурсу 

Ні так ні 

92 Ліцензія на надання послуг 
рухомого (мобільного) 

телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з урахуванням 

особливостей, визначених 

91 Ліцензія на надання послуг 
рухомого (мобільного) 

телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та 

Ні так ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

експлуатації телекомунікаційних 

мереж і надання в користування 
каналів електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

Законом України "Про 

телекомунікації" 

експлуатації телекомунікаційних 

мереж і надання в користування 
каналів електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

93 Ліцензія на надання послуг 
фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і 

надання в користування каналів 
електрозв'язку за результатами 

конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з урахуванням 

особливостей, визначених 
Законом України "Про 

телекомунікації" 

92 Ліцензія на надання послуг 
фіксованого телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і 

надання в користування каналів 
електрозв'язку за результатами 

конкурсу 

Ні так ні 

94 Ліцензія на надання послуг 
фіксованого телефонного зв'язку з 
використанням безпроводового 

доступу до телекомунікаційної 
мережі з правом технічного 
обслуговування і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку за результатами 

конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з урахуванням 

особливостей, визначених 

Законом України "Про 
телекомунікації" 

93 Ліцензія на надання послуг 
фіксованого телефонного зв'язку з 
використанням безпроводового 

доступу до телекомунікаційної 
мережі з правом технічного 
обслуговування і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку за результатами 

конкурсу 

Ні так ні 

95 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виявлення закладних пристроїв 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного захисту 

інформації (крім послуг 

електронного цифрового 
підпису) та технічного захисту 

інформації 

94 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виявлення закладних пристроїв 

Ні так ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

96 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
оцінювання захищеності 

інформації усіх видів, у тому числі 

інформації, що становить 
державну таємницю 

10 Діяльність у галузі 

криптографічного захисту 
інформації (крім послуг 

електронного цифрового 

підпису) та технічного захисту 
інформації 

95 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
оцінювання захищеності 

інформації усіх видів, у тому числі 

інформації, що становить 
державну таємницю 

Ні ні ні 

97 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 
оцінювання захищеності 

інформації, що не становить 
державної таємниці 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного захисту 

інформації (крім послуг 

електронного цифрового 
підпису) та технічного захисту 

інформації 

96 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 
оцінювання захищеності 

інформації, що не становить 
державної таємниці 

Ні ні ні 

98 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання, монтаж 

(встановлення), налаштування, 
технічне обслуговування 

(супроводження), ремонт та/або 

утилізація криптосистем і засобів 
криптографічного захисту 

інформації (з наданням права 
провадження діяльності у галузі 

криптографічного захисту 
інформації, що становить 

державну таємницю; з наданням 

права провадження діяльності у 
галузі криптографічного захисту 

службової інформації) 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного захисту 

інформації (крім послуг 

електронного цифрового 
підпису) та технічного захисту 

інформації 

97 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання, монтаж 

(встановлення), налаштування, 
технічне обслуговування 

(супроводження), ремонт та/або 

утилізація криптосистем і засобів 
криптографічного захисту 

інформації (з наданням права 
провадження діяльності у галузі 

криптографічного захисту 
інформації, що становить 

державну таємницю; з наданням 

права провадження діяльності у 
галузі криптографічного захисту 

службової інформації) 

Ні ні ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

99 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
розроблення і складення 
конструкторської та іншої 

технічної документації, 
виробництво криптосистем і 

засобів криптографічного захисту 

інформації (з наданням права 
провадження діяльності у галузі 

криптографічного захисту 

інформації, що становить 
державну таємницю; з наданням 
права провадження діяльності у 

галузі криптографічного захисту 
службової інформації) 

10 Діяльність у галузі 

криптографічного захисту 
інформації (крім послуг 

електронного цифрового 

підпису) та технічного захисту 
інформації 

98 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
розроблення і складення 
конструкторської та іншої 

технічної документації, 
виробництво криптосистем і 

засобів криптографічного захисту 

інформації (з наданням права 
провадження діяльності у галузі 

криптографічного захисту 

інформації, що становить 
державну таємницю; з наданням 
права провадження діяльності у 

галузі криптографічного захисту 
службової інформації) 

Ні ні ні 

100 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
тематичних та експертних 
досліджень криптосистем і 

засобів криптографічного захисту 
інформації (з наданням права 

провадження діяльності у галузі 

криптографічного захисту 
інформації, що становить 

державну таємницю; з наданням 
права провадження діяльності у 

галузі криптографічного захисту 
службової інформації) 

10 Діяльність у галузі 

криптографічного захисту 
інформації (крім послуг 

електронного цифрового 

підпису) та технічного захисту 
інформації 

99 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
тематичних та експертних 
досліджень криптосистем і 

засобів криптографічного захисту 
інформації (з наданням права 

провадження діяльності у галузі 

криптографічного захисту 
інформації, що становить 

державну таємницю; з наданням 
права провадження діяльності у 

галузі криптографічного захисту 
службової інформації) 

Ні ні ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

101 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
будівництва об’єктів, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) належать до 
об’єктів з середніми наслідками 

11 Будівництво об’єктів, що за 

класом наслідків 
(відповідальності) належать до 

об’єктів з середніми та 

значними наслідками 

100 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
будівництва об’єктів, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) належать до 
об’єктів з середніми наслідками 

Ні ні ні 

102 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 
будівництва об’єктів, що за 

класом наслідків 
(відповідальності) належать до 
об’єктів з значними наслідками 

11 Будівництво об’єктів, що за 
класом наслідків 

(відповідальності) належать до 

об’єктів з середніми та 
значними наслідками 

101 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 
будівництва об’єктів, що за 

класом наслідків 
(відповідальності) належать до 
об’єктів з значними наслідками 

Ні ні ні 

103 Ліцензія на виробництво 
лікарських засобів 

12 Виробництво лікарських 
засобів, оптова та роздрібна 

торгівля лікарськими засобами, 

імпорт лікарських засобів (крім 
активних фармацевтичних 

інгредієнтів) 

102 Ліцензія на виробництво 
лікарських засобів 

Ні ні ні 

104 Ліцензія на оптову та роздрібну 
торгівлю лікарськими засобами 

12 Виробництво лікарських 
засобів, оптова та роздрібна 

торгівля лікарськими засобами, 

імпорт лікарських засобів (крім 
активних фармацевтичних 

інгредієнтів) 

103 Ліцензія на оптову та роздрібну 
торгівлю лікарськими засобами 

Ні ні ні 

105 Ліцензія на імпорт лікарських 
засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів) 

12 Виробництво лікарських 
засобів, оптова та роздрібна 

торгівля лікарськими засобами, 
імпорт лікарських засобів (крім 

104 Ліцензія на імпорт лікарських 
засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів) 

Ні ні ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
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погодження з іншими 
державними 
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процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

активних фармацевтичних 

інгредієнтів) 

106 Ліцензія на виробництво 

боєприпасів до вогнепальної 
зброї невійськового призначення 

13 Виробництво та ремонт 

вогнепальної зброї 
невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 

100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та 
боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 
пневматичною зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 метрів 
на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, 

заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії, 

індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

105 Ліцензія на виробництво 

боєприпасів до вогнепальної 
зброї невійськового призначення 

так так ні 

107 Ліцензія на виробництво 
спеціальних засобів активної 

оборони 

13 Виробництво та ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї 

106 Ліцензія на виробництво 
спеціальних засобів активної 

оборони 

так так ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 
100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та 
боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 

пневматичною зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 метрів 

на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, 
індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

108 Ліцензія на виробництво 
спеціальних засобів 

індивідуального захисту 

13 Виробництво та ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового призначення і 

боєприпасів до неї, холодної 
зброї, пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 
100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю 
невійськового призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

107 Ліцензія на виробництво 
спеціальних засобів 

індивідуального захисту 

так так ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

пневматичною зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю 
польоту кулі понад 100 метрів 

на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, 
заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, 

індивідуального захисту, 
активної оборони та їх продаж 

109 Ліцензія на виробництво 
спеціальних засобів, заряджених 

речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії 

13 Виробництво та ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 

100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю 
польоту кулі понад 100 метрів 

на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії, 

108 Ліцензія на виробництво 
спеціальних засобів, заряджених 

речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії 

так так ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

110 Ліцензія на виробництво холодної 

зброї 

13 Виробництво та ремонт 

вогнепальної зброї 
невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 

100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та 
боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 
пневматичною зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 метрів 
на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, 

заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії, 

індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

109 Ліцензія на виробництво холодної 

зброї 

так так ні 

111 Ліцензія на продаж спеціальних 
засобів, заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, 
активної оборони 

13 Виробництво та ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї 

110 Ліцензія на продаж спеціальних 
засобів, заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, 
активної оборони 

так так ні 



659 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 
100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та 
боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 

пневматичною зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 метрів 

на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, 
індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

112 Ліцензія на право торгівлі 
боєприпасами до вогнепальної 

зброї невійськового призначення 

13 Виробництво та ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового призначення і 

боєприпасів до неї, холодної 
зброї, пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 
100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю 
невійськового призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

111 Ліцензія на право торгівлі 
боєприпасами до вогнепальної 

зброї невійськового призначення 

так так ні 



660 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

пневматичною зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю 
польоту кулі понад 100 метрів 

на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, 
заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, 

індивідуального захисту, 
активної оборони та їх продаж 

113 Ліцензія на право торгівлі 
вогнепальною зброєю 

невійськового призначення 

13 Виробництво та ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 

100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю 
польоту кулі понад 100 метрів 

на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії, 

112 Ліцензія на право торгівлі 
вогнепальною зброєю 

невійськового призначення 

так так ні 



661 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

114 Ліцензія на право торгівлі 

вогнепальною зброєю 
невійськового призначення та 

боєприпасами до неї, холодною 

зброєю, пневматичною зброєю 
калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду 

13 Виробництво та ремонт 

вогнепальної зброї 
невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 

100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та 
боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 
пневматичною зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 метрів 
на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, 

заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії, 

індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

113 Ліцензія на право торгівлі 

вогнепальною зброєю 
невійськового призначення та 

боєприпасами до неї, холодною 

зброєю, пневматичною зброєю 
калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду 

так так ні 

115 Ліцензія на право торгівлі 
холодною зброєю 

13 Виробництво та ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї 

114 Ліцензія на право торгівлі 
холодною зброєю 

так так ні 



662 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 
100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та 
боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 

пневматичною зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 метрів 

на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, 
індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

116 Ліцензія на продаж спеціальних 
засобів індивідуального захисту 

13 Виробництво та ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового призначення і 

боєприпасів до неї, холодної 
зброї, пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 
100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю 
невійськового призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

115 Ліцензія на продаж спеціальних 
засобів індивідуального захисту 

так так ні 



663 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

пневматичною зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю 
польоту кулі понад 100 метрів 

на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, 
заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, 

індивідуального захисту, 
активної оборони та їх продаж 

117 Ліцензія на ремонт вогнепальної 
зброї невійськового призначення, 

холодної зброї, пневматичної 
зброї калібру понад 4,5 мм і 

швидкістю польоту кулі понад 100 
м/с 

13 Виробництво та ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 

100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та 

боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, 

пневматичною зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю 
польоту кулі понад 100 метрів 

на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії, 

116 Ліцензія на ремонт вогнепальної 
зброї невійськового призначення, 

холодної зброї, пневматичної 
зброї калібру понад 4,5 мм і 

швидкістю польоту кулі понад 100 
м/с 

так так ні 



664 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

118 Ліцензія на виробництво 

вогнепальної зброї невійськового 
призначення 

13 Виробництво та ремонт 

вогнепальної зброї 
невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної 

зброї, пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 

100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та 
боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 
пневматичною зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і швидкістю 

польоту кулі понад 100 метрів 
на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, 

заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії, 

індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

117 Ліцензія на виробництво 

вогнепальної зброї невійськового 
призначення 

так так ні 

119 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виробництва вибухових 
матеріалів промислового 

призначення 

14 Виробництво вибухових 
матеріалів промислового 

призначення за переліком, що 
визначається Кабінетом 

Міністрів України 

Немає Немає Ні ні ні 



665 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

120 Ліцензія з монтажу, підтримання 

експлуатаційної придатності 
(технічне обслуговування) систем 

пожежогасіння (водяні, пінні, 

газові, порошкові, аерозольні) 

15 Надання послуг і виконання 

робіт протипожежного 
призначення 

118 Ліцензія з монтажу, підтримання 

експлуатаційної придатності 
(технічне обслуговування) систем 

пожежогасіння (водяні, пінні, 

газові, порошкові, аерозольні) 

Ні ні ні 

121 Ліцензія з монтажу, підтримання 

експлуатаційної придатності 
(технічне обслуговування) систем 

пожежної сигналізації, 

оповіщування про пожежу та 
управління евакуюванням людей, 

устаткування передавання 
тривожних сповіщень 

15 Надання послуг і виконання 

робіт протипожежного 
призначення 

119 Ліцензія з монтажу, підтримання 

експлуатаційної придатності 
(технічне обслуговування) систем 

пожежної сигналізації, 

оповіщування про пожежу та 
управління евакуюванням людей, 

устаткування передавання 
тривожних сповіщень 

Ні ні ні 

122 Ліцензія здійснення діяльності з 
монтажу, підтримання 

експлуатаційної придатності 
(технічне обслуговування) систем 

протидимного захисту 

15 Надання послуг і виконання 
робіт протипожежного 

призначення 

120 Ліцензія здійснення діяльності з 
монтажу, підтримання 

експлуатаційної придатності 
(технічне обслуговування) систем 

протидимного захисту 

Ні ні ні 

123 Ліцензія на здійснення діяльності 
з спостерігання за системами 

протипожежного захисту 

15 Надання послуг і виконання 
робіт протипожежного 

призначення 

121 Ліцензія на здійснення діяльності 
з спостерігання за системами 

протипожежного захисту 

Ні ні ні 

124 Ліцензія на здійснення діяльності 
з технічного обслуговування 

первинних засобів пожежогасіння 
(водяні, пінні, порошкові, газові 

вогнегасники) 

15 Надання послуг і виконання 
робіт протипожежного 

призначення 

122 Ліцензія на здійснення діяльності 
з технічного обслуговування 

первинних засобів пожежогасіння 
(водяні, пінні, порошкові, газові 

вогнегасники) 

Ні ні ні 



666 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

125 Ліцензія на здійснення оцінки 

(експертизи) протипожежного 
стану підприємства, об’єкта чи 

приміщення 

15 Надання послуг і виконання 

робіт протипожежного 
призначення 

123 Ліцензія на здійснення оцінки 

(експертизи) протипожежного 
стану підприємства, об’єкта чи 

приміщення 

Ні ні ні 

126 Ліцензія на здійснення робіт з 
вогнезахисту, вогнезахисне 

просочування (глибоке та 
поверхневе), вогнезахисне 
обробляння (фарбування, 

штукатурення, обмотування, 
облицювання), вогнезахисне 

заповнювання 

15 Надання послуг і виконання 
робіт протипожежного 

призначення 

124 Ліцензія на здійснення робіт з 
вогнезахисту, вогнезахисне 

просочування (глибоке та 
поверхневе), вогнезахисне 
обробляння (фарбування, 

штукатурення, обмотування, 
облицювання), вогнезахисне 

заповнювання 

Ні ні ні 

127 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

видалення небезпечних відходів, 

перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України 

16 Виробництво особливо 
небезпечних хімічних речовин, 

перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, 
поводження з небезпечними 

відходами 

125 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

видалення небезпечних відходів, 

перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України 

Ні так ні 

128 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виробництва особливо 

небезпечних хімічних речовин, 
перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України 

16 Виробництво особливо 
небезпечних хімічних речовин, 

перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, 
поводження з небезпечними 

відходами 

126 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виробництва особливо 

небезпечних хімічних речовин, 
перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України 

Ні так ні 

129 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

захоронення небезпечних 
відходів 

16 Виробництво особливо 
небезпечних хімічних речовин, 

перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України, 

127 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

захоронення небезпечних 
відходів 

Ні так ні 



667 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

поводження з небезпечними 

відходами 

130 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
зберігання небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо 

небезпечних хімічних речовин, 
перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, 

поводження з небезпечними 
відходами 

128 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
зберігання небезпечних відходів 

Ні так ні 

131 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
збирання небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо 

небезпечних хімічних речовин, 
перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, 

поводження з небезпечними 
відходами 

129 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
збирання небезпечних відходів 

Ні так ні 

132 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

знешкодження небезпечних 

відходів 

16 Виробництво особливо 
небезпечних хімічних речовин, 

перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, 
поводження з небезпечними 

відходами 

130 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

знешкодження небезпечних 

відходів 

Ні так ні 

133 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

оброблення (перероблення, 

сортування) небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо 
небезпечних хімічних речовин, 

перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, 
поводження з небезпечними 

відходами 

131 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

оброблення (перероблення, 

сортування) небезпечних відходів 

Ні так ні 



668 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

134 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
утилізації небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо 

небезпечних хімічних речовин, 
перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України, 

поводження з небезпечними 
відходами 

132 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
утилізації небезпечних відходів 

Ні так ні 

135 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

медичної практики (екстрена 

медична допомога) 

17 Медична практика 133 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

медичної практики (екстрена 

медична допомога) 

Ні так ні 

136 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

медичної практики (первинна 
медична допомога) 

17 Медична практика 134 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

медичної практики (первинна 
медична допомога) 

Ні так ні 

137 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

медичної практики (вторинна 

(спеціалізована) медична 
допомога) 

17 Медична практика 135 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

медичної практики (вторинна 

(спеціалізована) медична 
допомога) 

Ні так ні 

138 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
медичної практики (третинна 

(високоспеціалізована) медична 

допомога) 

17 Медична практика 136 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
медичної практики (третинна 

(високоспеціалізована) медична 

допомога) 

Ні так ні 

139 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

медичної практики (паліативна 
медична допомога) 

17 Медична практика 137 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

медичної практики (паліативна 
медична допомога) 

Ні так ні 



669 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

140 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
медичної практики (медична 

реабілітація) 

17 Медична практика 138 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
медичної практики (медична 

реабілітація) 

Ні так ні 

141 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності банків 

пуповинної крові, інших тканин і 
клітин людини 

18 Діяльність банків пуповинної 
крові, інших тканин і клітин 

людини згідно з переліком, 
затвердженим Міністерством 

охорони здоров’я України 

Немає Ліцензія на провадження 
господарської діяльності банків 

пуповинної крові, інших тканин і 
клітин людини 

Ні так ні 

142 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

ветеринарної практики 

19 Ветеринарна практика Немає Немає Ні ні ні 

143 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з випуску 

лотерей 

20 Випуск та проведення лотерей 139 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з випуску 

лотерей 

Ні ні ні 

144 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

проведення лотерей 

20 Випуск та проведення лотерей 140 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

проведення лотерей 

Ні ні ні 

145 Ліцензія на провадження 

туроператорської діяльності 

21 Туроператорська діяльність Немає Немає Ні так ні 

146 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном 

22 Посередництво у 
працевлаштуванні за кордоном 

Немає Немає Ні ні ні 

147 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

промислового вилову водних 

23 Промисловий вилов водних 
біоресурсів за межами 

юрисдикції України 

Немає Немає Ні так так 



670 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

біоресурсів за межами юрисдикції 

України 

148 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
культивування рослин, включених 
до таблиці І Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України 

24 Культивування рослин, 

включених до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, 

реалізація (відпуск), ввезення 
на територію України, 

вивезення з території України, 
використання, знищення 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, включених до 

зазначеного Переліку 

141 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
культивування рослин, включених 
до таблиці І Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України 

ні так ні 

149 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

ввезення на територію України, 

вивезення з території України 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до 
Переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

24 Культивування рослин, 
включених до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 

розроблення, виробництво, 
виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, 

142 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

ввезення на територію України, 

вивезення з території України 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до 
Переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

Ні так ні 



671 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України 

реалізація (відпуск), ввезення 

на територію України, 
вивезення з території України, 

використання, знищення 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до 

зазначеного Переліку 

прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України 

150 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у ветеринарній 

медицині 

24 Культивування рослин, 

включених до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 

перевезення, придбання, 
реалізація (відпуск), ввезення 

на територію України, 

вивезення з території України, 
використання, знищення 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, включених до 

зазначеного Переліку 

143 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у ветеринарній 

медицині 

ні так ні 

151 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виробництва, виготовлення 

24 Культивування рослин, 
включених до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 

144 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виробництва, виготовлення 

ні так ні 



672 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, що зареєстровані як 

лікарські засоби 

психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, 

реалізація (відпуск), ввезення 

на територію України, 
вивезення з території України, 

використання, знищення 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до 

зазначеного Переліку 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, що зареєстровані як 

лікарські засоби 

152 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

культивування рослин, включених 
до таблиці ІV Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України 

24 Культивування рослин, 
включених до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 

перевезення, придбання, 
реалізація (відпуск), ввезення 

на територію України, 
вивезення з території України, 

використання, знищення 
наркотичних засобів, 

145 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

культивування рослин, включених 
до таблиці ІV Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України 

ні так ні 



673 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до 
зазначеного Переліку 

153 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

перевезення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, включених до 

переліку 

24 Культивування рослин, 
включених до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 

розроблення, виробництво, 
виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, 

реалізація (відпуск), ввезення 

на територію України, 
вивезення з території України, 

використання, знищення 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до 

зазначеного Переліку 

146 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

перевезення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, включених до 

переліку 

ні так ні 

154 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

придбання, зберігання, відпуску, 
використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів у закладах охорони 
здоров’я 

24 Культивування рослин, 
включених до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 

147 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

придбання, зберігання, відпуску, 
використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів у закладах охорони 
здоров’я 

ні так ні 



674 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

перевезення, придбання, 

реалізація (відпуск), ввезення 
на територію України, 

вивезення з території України, 

використання, знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до 
зазначеного Переліку 

155 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

реалізації (відпуску) наркотичних 
засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, що зареєстровані як 
лікарські засоби 

24 Культивування рослин, 
включених до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, 

реалізація (відпуск), ввезення 

на територію України, 
вивезення з території України, 

використання, знищення 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до 
зазначеного Переліку 

148 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

реалізації (відпуску) наркотичних 
засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, що зареєстровані як 
лікарські засоби 

ні так ні 

156 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності із 

24 Культивування рослин, 
включених до таблиці Переліку 

149 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності із 

ні так ні 



675 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 

розроблення, виробництво, 
виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, 

реалізація (відпуск), ввезення 
на територію України, 

вивезення з території України, 

використання, знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до 
зазначеного Переліку 

знищення наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів 

157 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
виготовлення спеціальних 

технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших засобів негласного 

отримання інформації (не для 

потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана з 

розробленням, виготовленням, 
постачанням спеціальних 

технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших технічних засобів 
негласного отримання 

інформації (критерії належності 
та перелік технічних засобів 

негласного отримання 
інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України за 

150 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
виготовлення спеціальних 

технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших засобів негласного 

отримання інформації (не для 

потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею) 

Ні так ні 



676 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

поданням Служби безпеки 

України) 

158 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
постачання спеціальних технічних 

засобів для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації 

(не для потреб державних 

(іноземних) замовників, що 
передбачає провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана з 

розробленням, виготовленням, 
постачанням спеціальних 

технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших технічних засобів 
негласного отримання 

інформації (критерії належності 
та перелік технічних засобів 

негласного отримання 
інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України за 
поданням Служби безпеки 

України) 

151 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
постачання спеціальних технічних 

засобів для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації 

(не для потреб державних 

(іноземних) замовників, що 
передбачає провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею) 

Ні так ні 

159 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

розроблення спеціальних 
технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших засобів негласного 

отримання інформації (не для 
потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана з 
розробленням, виготовленням, 

постачанням спеціальних 
технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших технічних засобів 

негласного отримання 
інформації (критерії належності 

та перелік технічних засобів 

негласного отримання 
інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України за 

152 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

розроблення спеціальних 
технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших засобів негласного 

отримання інформації (не для 
потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею) 

Ні так ні 



677 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

поданням Служби безпеки 

України) 

160 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
виготовлення спеціальних 

технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших засобів негласного 

отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею 

25 Діяльність, пов’язана з 

розробленням, виготовленням, 
постачанням спеціальних 

технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших технічних засобів 
негласного отримання 

інформації (критерії належності 
та перелік технічних засобів 

негласного отримання 
інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України за 
поданням Служби безпеки 

України) 

153 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
виготовлення спеціальних 

технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших засобів негласного 

отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею 

Ні так ні 

161 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання спеціальних технічних 
засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації 

для потреб державних 
(іноземних) замовників, що 
передбачає провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею 

25 Діяльність, пов’язана з 
розробленням, виготовленням, 

постачанням спеціальних 
технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших технічних засобів 

негласного отримання 
інформації (критерії належності 

та перелік технічних засобів 

негласного отримання 
інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України за 

154 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання спеціальних технічних 
засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації 

для потреб державних 
(іноземних) замовників, що 
передбачає провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею 

Ні так ні 



678 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

поданням Служби безпеки 

України) 

162 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
розроблення спеціальних 

технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших засобів негласного 

отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею 

25 Діяльність, пов’язана з 

розробленням, виготовленням, 
постачанням спеціальних 

технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших технічних засобів 
негласного отримання 

інформації (критерії належності 
та перелік технічних засобів 

негласного отримання 
інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України за 
поданням Служби безпеки 

України) 

155 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
розроблення спеціальних 

технічних засобів для зняття 

інформації з каналів зв’язку та 
інших засобів негласного 

отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею 

Ні так ні 

163 Ліцензія на внутрішні перевезення 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів вантажними 
автомобілями 

26 Перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, 
морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та 
вантажів автомобільним 

транспортом 

156 Ліцензія на внутрішні перевезення 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів вантажними 
автомобілями 

Ні так ні 

164 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів автобусами 

26 Перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, 

157 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів автобусами 

Ні ні ні 



679 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 

вантажів автомобільним 
транспортом 

165 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів легковими 

автомобілями на замовлення 

26 Перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 

вантажів автомобільним 
транспортом 

158 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів легковими 

автомобілями на замовлення 

Ні ні ні 

166 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів легковими 

автомобілями на замовлення 

(самозайнятими автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 

вантажів автомобільним 
транспортом 

159 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів легковими 

автомобілями на замовлення 

(самозайнятими автомобільними 
перевізниками) 

Ні ні ні 

167 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів на таксі 

26 Перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 

160 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів на таксі 

Ні ні ні 



680 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 
вантажів автомобільним 

транспортом 

168 Ліцензія на внутрішні перевезення 

пасажирів на таксі 
(самозайнятими автомобільними 

перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 
вантажів автомобільним 

транспортом 

161 Ліцензія на внутрішні перевезення 

пасажирів на таксі 
(самозайнятими автомобільними 

перевізниками) 

Ні ні ні 

169 Ліцензія на міжнародні 

перевезення вантажів 
вантажними автомобілями (крім 

перевезення небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів) 

26 Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 
вантажів автомобільним 

транспортом 

162 Ліцензія на міжнародні 

перевезення вантажів 
вантажними автомобілями (крім 

перевезення небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів) 

Ні ні ні 

170 Ліцензія на міжнародні 

перевезення небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

вантажними автомобілями 

26 Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 

163 Ліцензія на міжнародні 

перевезення небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

вантажними автомобілями 

Ні так ні 



681 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та 
вантажів автомобільним 

транспортом 

171 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів 

автобусами 

26 Перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, 
морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 
вантажів автомобільним 

транспортом 

164 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів 

автобусами 

Ні так ні 

172 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів 

легковими автомобілями на 
замовлення 

26 Перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, 
морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 
вантажів автомобільним 

транспортом 

165 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів 

легковими автомобілями на 
замовлення 

Ні ні ні 

173 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів 

легковими автомобілями на 
замовлення (самозайнятими 

автомобільними перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, 
морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні 

166 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів 

легковими автомобілями на 
замовлення (самозайнятими 

автомобільними перевізниками) 

Ні ні ні 



682 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

перевезення пасажирів та 

вантажів автомобільним 
транспортом 

174 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів на таксі 

26 Перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та 
вантажів автомобільним 

транспортом 

167 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів на таксі 

Ні ні ні 

175 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів на таксі 

(самозайнятими автомобільними 

перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та 
вантажів автомобільним 

транспортом 

168 Ліцензія на міжнародні 
перевезення пасажирів на таксі 

(самозайнятими автомобільними 

перевізниками) 

Ні ні ні 

176 Ліцензія на перевезення 
пасажирів малими/маломірними 

суднами 

26 Перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та 

169 Ліцензія на перевезення 
пасажирів малими/маломірними 

суднами 

Ні ні ні 



683 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

вантажів автомобільним 

транспортом 

177 Ліцензія на перевезення 

пасажирів, небезпечних вантажів 
та небезпечних відходів на суднах 

(крім малих/маломірних суден) 

26 Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 

вантажів автомобільним 
транспортом 

170 Ліцензія на перевезення 

пасажирів, небезпечних вантажів 
та небезпечних відходів на суднах 

(крім малих/маломірних суден) 

Ні ні ні 

178 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
надання послуг з перевезення 

небезпечних вантажів повітряним 

транспортом 

26 Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 

вантажів автомобільним 
транспортом 

171 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
надання послуг з перевезення 

небезпечних вантажів повітряним 

транспортом 

Ні ні ні 

179 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
надання послуг з перевезення 

небезпечних відходів повітряним 

транспортом 

26 Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 

172 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
надання послуг з перевезення 

небезпечних відходів повітряним 

транспортом 

Ні ні ні 



684 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

вантажів автомобільним 

транспортом 

180 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
надання послуг з перевезення 

пасажирів повітряним 

транспортом 

26 Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 

вантажів автомобільним 
транспортом 

173 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
надання послуг з перевезення 

пасажирів повітряним 

транспортом 

Ні ні ні 

181 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
перевезення небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 

залізничним транспортом 

26 Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 

вантажів автомобільним 
транспортом 

174 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
перевезення небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 

залізничним транспортом 

Ні так ні 

182 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
перевезення пасажирів 

залізничним транспортом 

26 Перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, 

морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та 

175 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
перевезення пасажирів 

залізничним транспортом 

Ні так ні 



685 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

вантажів автомобільним 

транспортом 

183 Разова (індивідуальна) ліцензія 27 Зовнішньоекономічна 

діяльність 

176 Разова (індивідуальна) ліцензія Ні так ні 

184 Ліцензія на експорт товарів  27 Зовнішньоекономічна 

діяльність 

177 Ліцензія на експорт товарів  Ні так ні 

185 Ліцензія на експорт 
озоноруйнівних речовин або 

товарів, що їх  
містять 

27 Зовнішньоекономічна 
діяльність 

178 Ліцензія на експорт 
озоноруйнівних речовин або 

товарів, що їх  
містять 

так так ні 

186 Ліцензія на імпорт товарів 27 Зовнішньоекономічна 
діяльність 

179 Ліцензія на імпорт товарів так ні ні 

187 Ліцензія на імпорт 

озоноруйнівних речовин або 
товарів, що їх  

містять 

27 Зовнішньоекономічна 

діяльність 

180 Ліцензія на імпорт 

озоноруйнівних речовин або 
товарів, що їх  

містять 

так так ні 

188 Спеціальна ліцензія на імпорт 27 Зовнішньоекономічна 
діяльність 

181 Спеціальна ліцензія на імпорт Ні так ні 

189 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

транспортування нафти, 

нафтопродуктів магістральним 
трубопроводом 

28 Транспортування нафти, 
нафтопродуктів магістральним 

трубопроводом 

Немає Немає Ні так ні 

190 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 
розподілу природного газу 

29 Діяльність на ринку природного 
газу 

182 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 
розподілу природного газу 

Ні так ні 



686 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

191 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності зі 
зберігання природного газу 

29 Діяльність на ринку природного 

газу 

183 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності зі 
зберігання природного газу 

Ні ні ні 

192 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання природного газу 

29 Діяльність на ринку природного 
газу 

184 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання природного газу 

Ні ні ні 

193 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

транспортування природного газу  

29 Діяльність на ринку природного 
газу 

185 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

транспортування природного газу  

Ні ні ні 

194 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

надання послуг установки LNG 

29 Діяльність на ринку природного 
газу 

186 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

надання послуг установки LNG 

Ні ні ні 

195 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
централізованого водопостачання 

(виробництво та/або 
транспортування та/або 

постачання питної води 
споживачам) та/або 

водовідведення (відведення 

та/або очищення стічної води) у 
разі, якщо системи 

централізованого водопостачання 

та/або водовідведення суб’єктів 
господарювання розташовані в 
одному чи декількох населених 

пунктах у межах території однієї 
або більше областей (включаючи 

30 Централізоване 

водопостачання та 
водовідведення 

187 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
централізованого водопостачання 

(виробництво та/або 
транспортування та/або 

постачання питної води 
споживачам) та/або 

водовідведення (відведення 

та/або очищення стічної води) у 
разі, якщо системи 

централізованого водопостачання 

та/або водовідведення суб’єктів 
господарювання розташовані в 
одному чи декількох населених 

пунктах у межах території однієї 
або більше областей (включаючи 

Ні так ні 



687 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

місто Київ), сукупна чисельність 

населення яких становить більше 
ніж сто тисяч осіб та обсяги 

реалізації послуг яких становлять 

відповідно: з централізованого 
водопостачання - більше ніж 

триста тисяч метрів кубічних на 

рік; з централізованого 
водовідведення - більше ніж 

двісті тисяч метрів кубічних на рік 

місто Київ), сукупна чисельність 

населення яких становить більше 
ніж сто тисяч осіб та обсяги 

реалізації послуг яких становлять 

відповідно: з централізованого 
водопостачання - більше ніж 

триста тисяч метрів кубічних на 

рік; з централізованого 
водовідведення - більше ніж 

двісті тисяч метрів кубічних на рік 

196 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

централізованого водопостачання 

(виробництво та/або 
транспортування та/або 
постачання питної води 

споживачам) та/або 
водовідведення (відведення 

та/або очищення стічної води) для 

суб’єктів господарювання, що не 
підпадають під критерії 

регулювання НКРЕКП 

30 Централізоване 
водопостачання та 

водовідведення 

188 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

централізованого водопостачання 

(виробництво та/або 
транспортування та/або 
постачання питної води 

споживачам) та/або 
водовідведення (відведення 

та/або очищення стічної води) для 

суб’єктів господарювання, що не 
підпадають під критерії 

регулювання НКРЕКП 

Ні так ні 

197 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання теплової енергії 

суб’єктів господарювання, якщо 
заявлений (фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг постачання 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової 

енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами та 

постачання теплової енергії, 

189 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання теплової енергії 

суб’єктів господарювання, якщо 
заявлений (фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг постачання 

Ні ні ні 



688 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

теплової енергії на підставі 

договору (договорів) у 
наступному (минулому) 

календарному році 

перевищуватиме (перевищував) 
145 тисяч Гкал та якщо 

забезпеченість споживачів 

приладами обліку теплової енергії 
станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 

січня 2018 року більше ніж 90 % 

крім виробництва, 

транспортування та постачання 
теплової енергії за 

нерегульованим тарифом 

теплової енергії на підставі 

договору (договорів) у 
наступному (минулому) 

календарному році 

перевищуватиме (перевищував) 
145 тисяч Гкал та якщо 

забезпеченість споживачів 

приладами обліку теплової енергії 
станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 

січня 2018 року більше ніж 90 % 

198 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання теплової енергії 
суб’єктів господарювання у разі, 

якщо суб’єкт господарювання 

здійснює (планує здійснювати) 
постачання теплової енергії на 
території однієї області України 

(або лише на території міста 
Києва), та якщо заявлений 

(фактичний згідно зі звітністю) 

обсяг постачання теплової енергії 
на підставі договору (договорів) у 

наступному (минулому) 
календарному році не 

перевищуватиме (не 
перевищував) 145 тисяч Гкал 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової 

енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та 

постачання теплової енергії, 
крім виробництва, 

транспортування та постачання 

теплової енергії за 
нерегульованим тарифом 

190 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

постачання теплової енергії 
суб’єктів господарювання у разі, 

якщо суб’єкт господарювання 

здійснює (планує здійснювати) 
постачання теплової енергії на 
території однієї області України 

(або лише на території міста 
Києва), та якщо заявлений 

(фактичний згідно зі звітністю) 

обсяг постачання теплової енергії 
на підставі договору (договорів) у 

наступному (минулому) 
календарному році не 

перевищуватиме (не 
перевищував) 145 тисяч Гкал 

Ні ні ні 



689 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

(включно) та/або якщо 

забезпеченість споживачів 
приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року 

менше ніж 70 %, станом на 01 
січня 2018 року менше ніж 90 % 

(включно) та/або якщо 

забезпеченість споживачів 
приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року 

менше ніж 70 %, станом на 01 
січня 2018 року менше ніж 90 % 

199 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 
мережами, якщо заявлений 

(фактичний згідно зі звітністю) 

обсяг транспортування теплової 
енергії в наступному (минулому) 

календарному році 

перевищуватиме (перевищував) 
145 тисяч Гкал та якщо суб’єкт 

господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з 
постачання теплової енергії при 

забезпеченості споживачів 

приладами обліку теплової енергії 
станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 

січня 2018 року більше ніж 90 % 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової 

енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами та 

постачання теплової енергії, 
крім виробництва, 

транспортування та постачання 
теплової енергії за 

нерегульованим тарифом 

191 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 
мережами, якщо заявлений 

(фактичний згідно зі звітністю) 

обсяг транспортування теплової 
енергії в наступному (минулому) 

календарному році 

перевищуватиме (перевищував) 
145 тисяч Гкал та якщо суб’єкт 

господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з 
постачання теплової енергії при 

забезпеченості споживачів 

приладами обліку теплової енергії 
станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 

січня 2018 року більше ніж 90 % 

Ні ні ні 

200 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової 

192 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

Ні ні ні 



690 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мережами суб’єктів 

господарювання у разі, якщо 
теплові мережі суб’єктів 

господарювання розташовані на 

території однієї області України 
(або лише на території міста 
Києва), та якщо заявлений 

(фактичний згідно зі звітністю) 
обсяг транспортування теплової 
енергії в наступному (минулому) 

календарному році не 
перевищуватиме (не 

перевищував) 145 тисяч Гкал 
та/або якщо суб’єкт 

господарювання здійснює 
ліцензовану діяльність з 

постачання теплової енергії при 

забезпеченості споживачів 
приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року 

менше ніж 70 %, станом на 01 
січня 2018 року менше ніж 90 % 

енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами та 

постачання теплової енергії, 

крім виробництва, 
транспортування та постачання 

теплової енергії за 

нерегульованим тарифом 

транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мережами суб’єктів 

господарювання у разі, якщо 
теплові мережі суб’єктів 

господарювання розташовані на 

території однієї області України 
(або лише на території міста 
Києва), та якщо заявлений 

(фактичний згідно зі звітністю) 
обсяг транспортування теплової 
енергії в наступному (минулому) 

календарному році не 
перевищуватиме (не 

перевищував) 145 тисяч Гкал 
та/або якщо суб’єкт 

господарювання здійснює 
ліцензовану діяльність з 

постачання теплової енергії при 

забезпеченості споживачів 
приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року 

менше ніж 70 %, станом на 01 
січня 2018 року менше ніж 90 % 

201 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії 

31 Виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової 
енергії магістральними і 

193 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії 

Ні ні ні 



691 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

(крім виробництва теплової 

енергії на 
теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях, когенераційних 
установках, та установках з 

використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел 
енергії), якщо заявлений 

(фактичний згідно із звітністю) 

обсяг виробництва теплової 
енергії у наступному (минулому) 

календарному році 

перевищуватиме (перевищував) 
170 тисяч Гкал та якщо суб’єкт 

господарювання здійснює 
ліцензовану діяльність з 

постачання теплової енергії при 
забезпеченості споживачів 

приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 

січня 2018 року більше ніж 90 % 

місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, 

крім виробництва, 

транспортування та постачання 
теплової енергії за 

нерегульованим тарифом 

(крім виробництва теплової 

енергії на 
теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях, когенераційних 
установках, та установках з 

використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел 
енергії), якщо заявлений 

(фактичний згідно із звітністю) 

обсяг виробництва теплової 
енергії у наступному (минулому) 

календарному році 

перевищуватиме (перевищував) 
170 тисяч Гкал та якщо суб’єкт 

господарювання здійснює 
ліцензовану діяльність з 

постачання теплової енергії при 
забезпеченості споживачів 

приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 

січня 2018 року більше ніж 90 % 

202 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової 

енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами та 

194 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних 

Ні ні ні 



692 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

електростанціях і когенераційних 

установках 

постачання теплової енергії, 

крім виробництва, 
транспортування та постачання 

теплової енергії за 

нерегульованим тарифом 

електростанціях і когенераційних 

установках 

203 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії 
(крім виробництва теплової 

енергії на 
теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях, когенераційних 

установках, та установках з 
використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел 

енергії), на виробничих об’єктах, 
що розташовані на території 

однієї області України (або лише 

на території міста Києва), та якщо 
заявлений (фактичний згідно із 
звітністю) обсяг виробництва 

теплової енергії в наступному 
(минулому) календарному році не 

перевищуватиме (не 
перевищував) 170 тисяч Гкал 

та/або якщо суб’єкт 
господарювання здійснює 

31 Виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової 
енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, 

крім виробництва, 
транспортування та постачання 

теплової енергії за 
нерегульованим тарифом 

195 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії 
(крім виробництва теплової 

енергії на 
теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях, когенераційних 

установках, та установках з 
використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел 

енергії), на виробничих об’єктах, 
що розташовані на території 

однієї області України (або лише 

на території міста Києва), та якщо 
заявлений (фактичний згідно із 
звітністю) обсяг виробництва 

теплової енергії в наступному 
(минулому) календарному році не 

перевищуватиме (не 
перевищував) 170 тисяч Гкал 

та/або якщо суб’єкт 
господарювання здійснює 

Ні ні ні 



693 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

ліцензовану діяльність з 

постачання теплової енергії при 
забезпеченості споживачів 

приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, станом на 01 

січня 2018 року менше ніж 90 % 

ліцензовану діяльність з 

постачання теплової енергії при 
забезпеченості споживачів 

приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, станом на 01 

січня 2018 року менше ніж 90 % 

204 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії на 
установках з використанням 

нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової 

енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, 

крім виробництва, 
транспортування та постачання 

теплової енергії за 

нерегульованим тарифом 

196 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії на 
установках з використанням 

нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії 

Ні ні ні 

205 Ліцензія на провадження 

охоронної діяльності 

32 Охоронна діяльність Немає Немає Ні ні ні 

206 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

перероблення побутових відходів 
у разі, якщо суб'єкт 

господарювання провадить (має 

намір провадити) діяльність з 
перероблення побутових відходів 

для населених пунктів з 

чисельністю населення понад 100 

33 Перероблення побутових 
відходів 

Немає Ліцензія на провадження 
господарської діяльності з 

перероблення побутових відходів 
у разі, якщо суб'єкт 

господарювання провадить (має 

намір провадити) діяльність з 
перероблення побутових відходів 

для населених пунктів з 

чисельністю населення понад 100 

так  так ні 



694 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

тисяч осіб (сукупно), та/або 

суб'єкт господарювання 
провадить (має намір провадити) 

діяльність з перероблення 

побутових відходів на об'єктах з 
потужністю понад 50 тисяч тонн 

побутових відходів на рік 

тисяч осіб (сукупно), та/або 

суб'єкт господарювання 
провадить (має намір провадити) 

діяльність з перероблення 

побутових відходів на об'єктах з 
потужністю понад 50 тисяч тонн 

побутових відходів на рік 

207 Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

захоронення побутових відходів у 
разі, якщо суб'єкт 

господарювання провадить (має 
намір провадити) діяльність з 

захоронення побутових відходів 
для населених пунктів з 

чисельністю населення понад 100 

тисяч осіб (сукупно) та/або суб'єкт 
господарювання провадить (має 

намір провадити) діяльність з 

захоронення побутових відходів 
на об'єктах (полігон/звалище) з 
потужністю понад 50 тисяч тонн 

або 200 тисяч метрів кубічних 
побутових відходів на рік 

34 Захоронення побутових 
відходів 

Немає Ліцензія на провадження 
господарської діяльності у сфері 

захоронення побутових відходів у 
разі, якщо суб'єкт 

господарювання провадить (має 
намір провадити) діяльність з 

захоронення побутових відходів 
для населених пунктів з 

чисельністю населення понад 100 

тисяч осіб (сукупно) та/або суб'єкт 
господарювання провадить (має 

намір провадити) діяльність з 

захоронення побутових відходів 
на об'єктах (полігон/звалище) з 
потужністю понад 50 тисяч тонн 

або 200 тисяч метрів кубічних 
побутових відходів на рік 

так - погодження 
паспорту місця 

видалення відходів 

так ні 

208 Ліцензія на право інкасації та 

перевезення банкнот і монет та 
інших цінностей 

35 Інкасація та перевезення 

банкнот і монет та інших 
цінностей 

Немає Немає Ні так ні 



695 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

209 Ліцензія на провадження 

господарської діяльності 
небанківських фінансових 

установ, які мають намір стати 

учасниками платіжних систем, на 
переказ коштів без відкриття 

рахунків 

36 Діяльність небанківських 

фінансових установ, які мають 
намір стати учасниками 

платіжних систем, на переказ 

коштів без відкриття рахунків 

Немає Немає Ні ні ні 

210 Генеральна ліцензія на 
здійснення валютних операцій 

(банкам і філіям іноземних банків) 

37 Здійснення валютних операцій 197 Генеральна ліцензія на 
здійснення валютних операцій 

(банкам і філіям іноземних банків) 

Ні так так 

211 Генеральна ліцензія на 
здійснення валютних операцій 

(небанківським фінансовим 
установам, національному 

оператору поштового зв'язку) 

37 Здійснення валютних операцій 198 Генеральна ліцензія на 
здійснення валютних операцій 

(небанківським фінансовим 
установам, національному 

оператору поштового зв'язку) 

Ні так ні 

212 Індивідуальна ліцензія на 
переказування іноземної валюти 

за межі України з метою 
придбання облігацій зовнішніх 

державних позик України 

37 Здійснення валютних операцій 199 Індивідуальна ліцензія на 
переказування іноземної валюти 

за межі України з метою 
придбання облігацій зовнішніх 

державних позик України 

Ні ні ні 

213 Індивідуальна ліцензія на право 
переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та 
проведення  

окремих валютних операцій 

уповноваженим банком 

37 Здійснення валютних операцій 200 Індивідуальна ліцензія на право 
переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та 
проведення  

окремих валютних операцій 

уповноваженим банком 

Ні ні ні 



696 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

214 Індивідуальна ліцензія на право 

переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та 

проведення  
окремих валютних операцій 
(суб'єкту господарювання - 

резиденту) 

37 Здійснення валютних операцій 201 Індивідуальна ліцензія на право 

переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та 

проведення  
окремих валютних операцій 
(суб'єкту господарювання - 

резиденту) 

Ні ні ні 

215 Індивідуальна ліцензія на право 

переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та 
проведення  

окремих валютних операцій 
уповноваженим банком (фізичній 

особі - резиденту) 

37 Здійснення валютних операцій 202 Індивідуальна ліцензія на право 

переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та 
проведення  

окремих валютних операцій 
уповноваженим банком (фізичній 

особі - резиденту) 

Ні ні ні 

216 Індивідуальна ліцензія на 
використання іноземної валюти 

на території України як засобу 
платежу 

37 Здійснення валютних операцій 203 Індивідуальна ліцензія на 
використання іноземної валюти 

на території України як засобу 
платежу 

Ні ні ні 

217 Індивідуальна ліцензія на 

використання іноземної валюти 
на території України як застави 

37 Здійснення валютних операцій 204 Індивідуальна ліцензія на 

використання іноземної валюти 
на території України як застави 

Ні ні ні 

218 Індивідуальна ліцензія на 
розміщення резидентами 

(юридичними та фізичними 

особами-підприємцями) 

37 Здійснення валютних операцій 205 Індивідуальна ліцензія на 
розміщення резидентами 

(юридичними та фізичними 

особами-підприємцями) 

Ні ні ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

валютних цінностей на рахунках 

за межами України 

валютних цінностей на рахунках 

за межами України 

219 Індивідуальна ліцензія на 

розміщення резидентами 
(фізичними особами, які не є 

підприємцями) валютних 

цінностей на рахунках за межами 
України 

37 Здійснення валютних операцій 206 Індивідуальна ліцензія на 

розміщення резидентами 
(фізичними особами, які не є 

підприємцями) валютних 

цінностей на рахунках за межами 
України 

Ні ні ні 

220 Індивідуальна ліцензія на 

здійснення інвестицій за кордон 
(не за умови здійснення інвестиції 

протягом календарного року на 

суму понад 50 000 доларів США 
(еквівалента цієї суми в іншій 

іноземній валюті за офіційним 

курсом гривні до іноземних 
валют, установленим 

Національним банком на день 

подання заяви на отримання 
ліцензії) на користь однієї особи) 

38 Здійснення інвестицій за 

кордон 

207 Індивідуальна ліцензія на 

здійснення інвестицій за кордон 
(не за умови здійснення інвестиції 

протягом календарного року на 

суму понад 50 000 доларів США 
(еквівалента цієї суми в іншій 

іноземній валюті за офіційним 

курсом гривні до іноземних 
валют, установленим 

Національним банком на день 

подання заяви на отримання 
ліцензії) на користь однієї особи) 

Ні ні ні 

221 Індивідуальна ліцензія на 

здійснення інвестицій за кордон 
протягом календарного року на 
здійснення інвестиції(ій) на суму 

понад 50 000 доларів США 
(еквівалента цієї суми в іншій 

іноземній валюті за офіційним 

курсом гривні до іноземних 

38 Здійснення інвестицій за 

кордон 

208 Індивідуальна ліцензія на 

здійснення інвестицій за кордон 
протягом календарного року на 
здійснення інвестиції(ій) на суму 

понад 50 000 доларів США 
(еквівалента цієї суми в іншій 

іноземній валюті за офіційним 

курсом гривні до іноземних 

Ні ні ні 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Чи передбачає процедура 
необхідність отримання 

погодження з іншими 
державними 

органами/третіми 
особами? 

Чи передбачає 
процедура 

необхідність 
отримання 

проміжних (у 
деяких 

випадках 

додаткових) 
рішень/ 

висновків/ 

експертиз 
третіх осіб? 

Надмірне 
(створює 
подвійне 

регулювання) 

валют, установленим 

Національним банком на день 
подання заяви на отримання 

ліцензії) на користь однієї особи 

валют, установленим 

Національним банком на день 
подання заяви на отримання 

ліцензії) на користь однієї особи 

222 Індивідуальна ліцензія на 
здійснення резидентами 

майнових інвестицій за межами 
України 

39 Здійснення резидентами 
майнових інвестицій за межами 

України 

Немає Немає Ні ні ні 

223 Ліцензія на користування 

радіочастотним ресурсом України 

40 Користування радіочастотним 

ресурсом України 

Немає Немає Ні ні ні 

224 Ліцензія на добування 

мисливських тварин 

41 Добування мисливських тварин Немає Немає Ні ні ні 

 

  



699 

Таблиця №14. 
Процедури відмови у видачі/ залишення без розгляду ліцензії 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 

законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

1  Банківська 
ліцензія 

1 Банківська діяльність Немає Немає так Ні так ні потребує 
приведення 

так ні потребує приведення 

2  Ліцензія на 
адміністрування 

фінансових 
активів для 
придбання 

товарів у групах 

2 Надання фінансових 
послуг 

1 Ліцензія на 
адміністрування 

фінансових активів для 
придбання товарів у 

групах 

Ні Ні Так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

3  Ліцензія на 
управління 
майном для 

фінансування 
об’єктів 

будівництва 
та/або 

здійснення 
операцій з 

нерухомістю 

2 Надання фінансових 
послуг 

2 Ліцензія на управління 
майном для 

фінансування об’єктів 

будівництва та/або 
здійснення операцій з 

нерухомістю 

Ні Ні Так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

4  Ліцензія з 
надання послуг у 

сфері 
страхування в 

частині 

проведення 
конкретних 

видів 
страхування, 
визначених 

законодавством 

2 Надання фінансових 
послуг 

3 Ліцензія з надання 
послуг у сфері 

страхування в частині 
проведення 

конкретних видів 

страхування, 
визначених 

законодавством 

Ні Ні Так так не потребує 
приведення 

Ні Ні потребує приведення 

5  Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності, яка 

передбачає 

залучення 
фінансових 
активів із 

2 Надання фінансових 

послуг 

4 Ліцензія на 

провадження 
господарської 
діяльності, яка 

передбачає залучення 

фінансових активів із 
зобов’язанням щодо 

Ні Ні Так так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

зобов’язанням 

щодо наступного 
їх повернення 

наступного їх 

повернення 

6  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
надання послуг з 

фінансового 
лізингу 

2 Надання фінансових 

послуг 

5 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг з фінансового 

лізингу 

ні ні Так так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

7  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання коштів у 

позику, в тому 
числі і на умовах 

фінансового 
кредиту 

2 Надання фінансових 
послуг 

6 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
коштів у позику, в тому 

числі і на умовах 
фінансового кредиту 

ні ні Так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

8  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання гарантій 

та 
поручительства 

2 Надання фінансових 
послуг 

7 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
гарантій та 

поручительства 

ні Ні Так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

9  Ліцензія з 
надання послуг з 

факторингу 

2 Надання фінансових 
послуг 

8 Ліцензія з надання 
послуг з факторингу 

ні Ні Так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

10  Ліцензія на 
довірче 

управління 
фінансовими 

активами 

2 Надання фінансових 
послуг 

9 Ліцензія на довірче 
управління 

фінансовими активами 

ні ні Так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

11  Ліцензія на 
надання послуг в 

системі 
накопичувальног

о пенсійного 
забезпечення в 

2 Надання фінансових 
послуг 

10 Ліцензія на надання 
послуг в системі 

накопичувального 
пенсійного 

забезпечення в частині 
адміністрування 

ні ні так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

частині 

адміністрування 
недержавних 

пенсійних 
фондів 

недержавних 

пенсійних фондів 

12  Ліцензія на 
здійснення 

діяльності із 
зберігання 

активів 
пенсійних 

фондів 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

11 Ліцензія на здійснення 
діяльності із 

зберігання активів 
пенсійних фондів 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

13  Ліцензія з 
андеррайтингу 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

12 Ліцензія з 
андеррайтингу 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

14  Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 

провадить 
клірингова  

установа або 
Розрахунковий  

центр з 
обслуговування 

договорів на 
фінансових 

ринках 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

13 Ліцензія з клірингової 
діяльності, яку 

провадить клірингова  

установа або 
Розрахунковий  

центр з 
обслуговування 

договорів на 
фінансових ринках 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

15  Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 

провадить 
Центральний 
депозитарій 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

14 Ліцензія з клірингової 
діяльності, яку 

провадить 

Центральний 
депозитарій 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

16  Ліцензія з 
організації 
торгівлі на 
фондовому 

ринку 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

15 Ліцензія з організації 
торгівлі на фондовому 

ринку 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

17  Ліцензія на 

брокерську 
діяльність 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

16 Ліцензія на брокерську 

діяльність 

ні так так ні не потребує 

приведення 

так ні не потребує 

приведення 

18  Ліцензія на 

дилерську 
діяльність 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

17 Ліцензія на дилерську 

діяльність 

ні так так ні не потребує 

приведення 

так ні не потребує 

приведення 

19  Ліцензія на 

здійснення 
депозитарної 

діяльності 
депозитарної 

установи 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

18 Ліцензія на здійснення 

депозитарної 
діяльності 

депозитарної установи 

ні так так ні не потребує 

приведення 

так ні не потребує 

приведення 

20  Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 
іпотечним 

покриттям для 

банків, які не 
отримували 
ліцензій на 

провадження 
професійної 

діяльності на 
фондовому 

ринку 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

19 Ліцензія на здійснення 
діяльності з управління 
іпотечним покриттям 

для банків, які не 
отримували ліцензій 

на провадження 

професійної діяльності 
на фондовому ринку 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

21  Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 

іпотечним 
покриттям для 
небанківських 

фінансових 

установ, які не є 
професійними 

учасниками 
фондового ринку 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

20 Ліцензія на здійснення 
діяльності з управління 
іпотечним покриттям 

для небанківських 

фінансових установ, які 
не є професійними 

учасниками фондового 
ринку 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

22  Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

21 Ліцензія на здійснення 
діяльності з управління 

активами 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

управління 

активами 
інституційних 

інвесторів 
(компанія з 
управління 
активами) 

інституційних 

інвесторів (компанія з 
управління активами) 

23  Ліцензія на 
здійснення 
діяльності 
управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(діяльності з 
управління 

активами) 
професійним 

адміністратором 
недержавного 

пенсійного 

фонду 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

22 Ліцензія на здійснення 
діяльності управління 

активами 
інституційних 

інвесторів (діяльності з 
управління активами) 

професійним 
адміністратором 

недержавного 

пенсійного фонду 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

24  Ліцензія на 
здійснення 

діяльності з 
управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(діяльності з 
управління 
активами) 

банком 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

23 Ліцензія на здійснення 
діяльності з управління 

активами 
інституційних 

інвесторів (діяльності з 
управління активами) 

банком 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

25  Ліцензія на 
здійснення 

діяльності з 
управління 

цінними 
паперами 

3 Професійна 
діяльність на ринку 

цінних паперів 

24 Ліцензія на здійснення 
діяльності з управління 

цінними паперами 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

26  Ліцензія на 

здійснення 
діяльності із 
зберігання 

активів інститутів 
спільного 

інвестування 

3 Професійна 

діяльність на ринку 
цінних паперів 

25 Ліцензія на здійснення 

діяльності із 
зберігання активів 

інститутів спільного 
інвестування 

ні так так ні не потребує 

приведення 

так ні не потребує 

приведення 

27  Ліцензія на 
діяльність 

провайдера 
програмної 

послуги 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

26 Ліцензія на діяльність 
провайдера 

програмної послуги 

так ні так ні потребує 
приведення 

не 
передба

чено 

не 
передбачено 

потребує приведення 

28  Ліцензія на 
діяльність 
провайдера 

програмної 
послуги з 
використанням 
багатоканальних 
ефірних 
телемереж (в 
тому числі 
технологій 
“Телесело”, 

“МІТРІС”, 
“MMDS”, 
цифрових 
мультиплексів, 
мереж 
операторів 
мобільного 
зв’язку тощо) 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

27 Ліцензія на діяльність 
провайдера 

програмної послуги з 

використанням 
багатоканальних 

ефірних телемереж (в 
тому числі технологій 
“Телесело”, “МІТРІС”, 

“MMDS”, цифрових 
мультиплексів, мереж 
операторів мобільного 

зв’язку тощо) 

так ні так ні потребує 
приведення 

не 
передба

чено 

не 
передбачено 

потребує приведення 

29  Ліцензія на 
супутникове 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

28 Ліцензія на 
супутникове мовлення 

так ні так ні потребує 
приведення 

так ні потребує приведення 

30  Ліцензія на 
ефірне мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

29 Ліцензія на ефірне 
мовлення 

так ні так ні потребує 
приведення 

так ні потребує приведення 

31  Ліцензія на 
кабельне 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 
телебачення і 

радіомовлення 

30 Ліцензія на кабельне 
мовлення 

так ні так ні потребує 
приведення 

так ні потребує приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

32  Ліцензія на 

проводове 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

31 Ліцензія на проводове 

мовлення 

так ні так ні потребує 

приведення 

так ні потребує приведення 

33  Ліцензія на 

багатоканальне 
мовлення 

4 Діяльність у галузі 

телебачення і 
радіомовлення 

32 Ліцензія на 

багатоканальне 
мовлення 

так ні так ні потребує 

приведення 

так ні потребує приведення 

34  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
передачі 

електричної 
енергії 

(передача 
магістральними 

та 
міждержавними 

електричними 
мережами) 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетики 

33 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з передачі 
електричної енергії 

(передача 
магістральними та 
міждержавними 

електричними 

мережами) 

ні так так так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

35  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 
електричної 

енергії (в 
обсягах, що 

перевищують 
рівень, 

встановлений 
ліцензійними 

умовами) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

34 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

електричної енергії (в 
обсягах, що 

перевищують рівень, 

встановлений 
ліцензійними 

умовами) 

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

36  Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
розподілу 

електричної 

енергії 
(передача 

електричної 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

35 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з розподілу 

електричної енергії 
(передача електричної 

енергії місцевими 
(локальними) 

електромережами) 

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

енергії 

місцевими 
(локальними) 

електромережа
ми) 

37  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 
електричної 

енергії 
(постачання 

електроенергії 
гарантованим 

постачальником 

електричної 
енергії/ 

постачання 
електричної 

енергії за 

регульованим 
тарифом) 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

36 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 

електричної енергії 
(постачання 

електроенергії 
гарантованим 

постачальником 
електричної енергії/ 

постачання 
електричної енергії за 

регульованим 
тарифом) 

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

38  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
оптового 

постачання 
електричної 

енергії  

5 Діяльність у сфері 

електроенергетики 

37 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 

електричної енергії за 
регульованим 

тарифом 

ні так так так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

39  Ліцензія на 
здійснення 

функцій 
гарантованого 

покупця 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

38 Ліцензія на здійснення 
функцій гарантованого 

покупця 

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

40  Ліцензія на 
здійснення 

функцій 
оператора ринку 

5 Діяльність у сфері 
електроенергетики 

39 Ліцензія на здійснення 
функцій оператора 

ринку 

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

41  Ліцензія на 

здійснення 
функцій 

системного 
оператора 

5 Діяльність у сфері 

електроенергетики 

40 Ліцензія на здійснення 

функцій системного 
оператора 

ні так так так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

42  Ліцензія на 
виробництво 

джерел 
іонізуючого 

випромінювання 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

41 Ліцензія на 
виробництво джерел 

іонізуючого 
випромінювання 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

43  Ліцензія на 
перевезення 

радіоактивних 
матеріалів 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

42 Ліцензія на 
перевезення 

радіоактивних 
матеріалів 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

44  Ліцензія на 
переробку, 
зберігання 

радіоактивних 

відходів 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

43 Ліцензія на переробку, 
зберігання 

радіоактивних відходів 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

45  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
підготовки, 

перепідготовки 
та підвищення 

кваліфікації 
спеціалістів з 

фізичного 
захисту ядерних 

установок, 
ядерних 

матеріалів, 
радіоактивних 

відходів, інших 
джерел 

іонізуючого 
випромінювання 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

44 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
підготовки, 

перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 

спеціалістів з 
фізичного захисту 

ядерних установок, 

ядерних матеріалів, 
радіоактивних 

відходів, інших джерел 
іонізуючого 

випромінювання 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

46  Ліцензія на 
переробку 

уранових руд 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

45 Ліцензія на переробку 
уранових руд 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

47  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
підготовки 

персоналу для 
експлуатації 

ядерної 
установки 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

46 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з підготовки 
персоналу для 

експлуатації ядерної 
установки 

ні так так не 

передбачено 

не потребує 

приведення 

так ні не потребує 

приведення 

48  Ліцензія на 
провадження 

діяльності, 
пов’язаної із 
здійсненням 
персоналом 

безпосередньог

о управління 
реакторною 

установкою, та 
діяльності 

посадових осіб 

експлуатуючої 
організації, до 

службових 
обов’язків яких 

належить 
здійснення 

організаційно-
розпорядчих 

функцій, 
пов’язаних із 

забезпеченням 
ядерної та 

радіаційної 
безпеки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

47 Ліцензія на 
провадження 

діяльності, пов’язаної 
із здійсненням 

персоналом 
безпосереднього 

управління 

реакторною 
установкою, та 

діяльності посадових 
осіб експлуатуючої 

організації, до 

службових обов’язків 
яких належить 

здійснення 
організаційно-

розпорядчих функцій, 
пов’язаних із 

забезпеченням 
ядерної та радіаційної 

безпеки 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

49  Ліцензія на 

використання 
джерел 

іонізуючого 
випромінювання

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

48 Ліцензія на 

використання джерел 
іонізуючого 

випромінювання: 
експлуатація ДІВ 

ні так так не 

передбачено 

не потребує 

приведення 

так ні не потребує 

приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

: експлуатація 

ДІВ 
50  Ліцензія на 

використання 

джерел 
іонізуючого 

випромінювання
: зберігання ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

49 Ліцензія на 
використання джерел 

іонізуючого 
випромінювання: 

зберігання ДІВ 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

51  Ліцензія на 
використання 

джерел 
іонізуючого 

випромінювання
: отримання 

(придбання) та 

передача (збут) 
ДІВ 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

50 Ліцензія на 
використання джерел 

іонізуючого 
випромінювання: 

отримання 
(придбання) та 

передача (збут) ДІВ 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

52  Ліцензія на 

використання 
джерел 

іонізуючого 
випромінювання

: технічне 
обслуговування 

ДІВ 

6 Діяльність у сфері 

використання 
ядерної енергії 

51 Ліцензія на 

використання джерел 
іонізуючого 

випромінювання: 
технічне 

обслуговування ДІВ 

ні так так не 

передбачено 

не потребує 

приведення 

так ні не потребує 

приведення 

53  Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної 

установки: 
будівництво та 

введення в 
експлуатацію 

ядерної 
установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

52 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 
будівництво та 

введення в 
експлуатацію ядерної 

установки 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

54  Ліцензія на 
діяльність 
експлуатуючої 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

53 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 
організації на 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 
ядерної 
установки:Експл
уатація ядерної 
установки 

окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної 

установки:Експлуатаці
я ядерної установки 

55  Ліцензія на 
діяльність 
експлуатуючої 
організації на 
окремому етапі 
життєвого циклу 
ядерної 
установки: 
зняття з 

експлуатації 
ядерної 
установки 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

54 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 
зняття з експлуатації 

ядерної установки 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

56  Ліцензія на 
діяльність 
експлуатуючої 
організації на 
окремому етапі 

життєвого циклу 
ядерної 
установки: 
будівництво 
сховища для 
захоронення 
радіоактивних 
відходів; 
Експлуатація 
сховища для 
захоронення 
радіоактивних 

відходів; 
Закриття 
сховища для 
захоронення 

6 Діяльність у сфері 
використання 

ядерної енергії 

55 Ліцензія на діяльність 
експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної установки: 
будівництво сховища 

для захоронення 
радіоактивних 

відходів; Експлуатація 
сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів; Закриття 

сховища для 
захоронення 

радіоактивних відходів 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

радіоактивних 

відходів 
57  Ліцензія на 

провадження 

господарської 
діяльності у 
сфері вищої 

освіти 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

56 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності у сфері 

вищої освіти 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

58  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у 
сфері 

професійно-
технічної освіти 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

57 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
професійно-технічної 

освіти 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

59  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у 
сфері дошкільної 

освіти 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

58 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
дошкільної освіти 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

60  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у 
сфері загальної 

середньої освіти 

7 Освітня діяльність 
закладів освіти 

59 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
загальної середньої 

освіти 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

61  Ліцензія на 
право імпорту 

алкогольних 
напоїв  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

60 Ліцензія на право 
імпорту алкогольних 

напоїв  

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 

62  Ліцензія на 
право імпорту 

тютюнових 
виробів  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 

61 Ліцензія на право 
імпорту тютюнових 

виробів  

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

63  Ліцензія на 
право експорту 

алкогольних 
напоїв 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

62 Ліцензія на право 
експорту алкогольних 

напоїв 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 

64  Ліцензія на 

право експорту 
тютюнових 

виробів 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

63 Ліцензія на право 

експорту тютюнових 
виробів 

так ні так не 

передбачено 

потребує 

приведення 

ні ні потребує приведення 

65  Ліцензія на 
право імпорту 

спирту 
етилового, 

спирту 
етилового 

ректифікованого 
виноградного, 

спирту 
етилового 

ректифікованого 
плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 

плодовим, 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

64 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

етилового, спирту 
етилового 

ректифікованого 
виноградного, спирту 

етилового 
ректифікованого 

плодового 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 

66  Ліцензія на 
право експорту 

спирту 

етилового, 
спирту 

етилового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

65 Ліцензія на право 
експорту спирту 

етилового, спирту 

етилового 
ректифікованого 

виноградного, спирту 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

ректифікованого 

виноградного, 
спирту 

етилового 
ректифікованого 

плодового 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

етилового 

ректифікованого 
плодового 

67  Ліцензія на 
право оптової 

торгівлі спиртом 
етиловим, 
спиртом 

етиловим 
ректифікованим 
виноградним, 

спиртом 
етиловим 

ректифікованим 
плодовим 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

66 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

спиртом етиловим, 
спиртом етиловим 

ректифікованим 
виноградним, спиртом 

етиловим 
ректифікованим 

плодовим 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 

68  Ліцензія на 
виробництво 
алкогольних 

напоїв  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

67 Ліцензія на 
виробництво 

алкогольних напоїв  

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

69  Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 

виробів 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

68 Ліцензія на 
виробництво 

тютюнових виробів 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

70  Ліцензія на 
виробництво 

спирту 
етилового (у 
тому числі як 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

69 Ліцензія на 
виробництво спирту 

етилового (у тому 
числі як лікарського 

засобу), спирту 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

лікарського 

засобу), спирту 
етилового 

ректифікованого 
виноградного, 

спирту 
етилового 

ректифікованого 
плодового 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

етилового 

ректифікованого 
виноградного, спирту 

етилового 
ректифікованого 

плодового 

71  Ліцензія на 
оптову торгівлю 
спиртом-сирцем 
виноградним і 

спиртом-сирцем 
плодовим 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

70 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом-

сирцем виноградним і 
спиртом-сирцем 

плодовим 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 

72  Ліцензія на 
виробництво 

спирту 
коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

71 Ліцензія на 
виробництво спирту 

коньячного і 
плодового 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

73  Ліцензія на 
виробництво 
спирту-сирцю 

виноградного і 
спирту-сирцю 

плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

72 Ліцензія на 
виробництво спирту-
сирцю виноградного і 

спирту-сирцю 
плодового 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

74  Ліцензія на 
право оптової 

торгівлі 
алкогольними 

напоями  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

73 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

алкогольними 
напоями  

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

75  Ліцензія на 
оптову торгівлю 
сидром та перрі 

(без додання 
спирту) 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

74 Ліцензія на оптову 
торгівлю сидром та 
перрі (без додання 

спирту) 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 

76  Ліцензія на 
оптову торгівлю 

пивом 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

75 Ліцензія на оптову 
торгівлю пивом 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 

77  Ліцензія на 
право оптової 

торгівлі 
тютюновими 

виробами 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

76 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

тютюновими 
виробами 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 

78  Ліцензія на 
роздрібну 
торгівлю 

алкогольними 
напоями (крім 
столових вин)  

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

77 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю 

алкогольними 

напоями (крім 
столових вин)  

так ні так ні потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 



716 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

79  Ліцензія на 

роздрібну 
торгівлю сидром 

та перрі 

8 Виробництво і 

торгівля спиртом 
етиловим, 

коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

78 Ліцензія на роздрібну 

торгівлю сидром та 
перрі 

так ні так ні потребує 

приведення 

ні ні потребує приведення 

80  Ліцензія на 
роздрібну 

торгівлю пивом 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

79 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю пивом 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 

81  Ліцензія на 
виробництво 

коньяку та 
алкогольних 

напоїв за 
коньячною 

технологією 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

80 Ліцензія на 
виробництво коньяку 
та алкогольних напоїв 

за коньячною 
технологією 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

82  Ліцензія на 
право імпорту 

спирту 
коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 

виробами 

81 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

коньячного і 
плодового 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 

83  Ліцензія на 
право експорту 

спирту 
коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

82 Ліцензія на право 
експорту спирту 

коньячного і 
плодового 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 



717 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

84  Ліцензія на 
оптову торгівлю 

спиртом на 
медичні цілі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

83 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

медичні цілі 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

не 
встановл

ено 

не 
встановлено 

потребує приведення 

85  Ліцензія на 
оптову торгівлю 

спиртом на 
ветеринарні цілі 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

84 Ліцензія на оптову 
торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

не 
встановл

ено 

не 
встановлено 

потребує приведення 

86  Ліцензія на 
роздрібну 
торгівлю 

тютюновими 
виробами 

8 Виробництво і 
торгівля спиртом 

етиловим, 
коньячним і 
плодовим, 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

85 Ліцензія на роздрібну 
торгівлю тютюновими 

виробами 

так ні так не 
передбачено 

потребує 
приведення 

ні ні потребує приведення 

87  Ліцензія на 
надання послуг з 

технічного 

обслуговування 
та експлуатації 

телекомунікацій
них мереж, 

мереж ефірного 
теле- і 

радіомовлення, 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 

особливостей, 
визначених Законом 

України "Про 
телекомунікації" 

86 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 

мереж, мереж 
ефірного теле- і 

радіомовлення, 
проводового 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 



718 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

проводового 

радіомовлення 
та телемереж 

радіомовлення та 

телемереж 

88  Ліцензія на 

надання послуг 
рухомого 

(мобільного) 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування 
та експлуатації 

телекомунікацій
них мереж і 
надання в 

користування 

каналів 
електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 

телекомунікацій з 
урахуванням 

особливостей, 
визначених Законом 

України "Про 
телекомунікації" 

87 Ліцензія на надання 

послуг рухомого 
(мобільного) 

телефонного зв'язку з 
правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку 

ні так так ні не потребує 

приведення 

так ні не потребує 

приведення 

89  Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування 
та експлуатації 

телекомунікацій
них мереж і 
надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених Законом 
України "Про 

телекомунікації" 

88 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з 
правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 

телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

90  Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 

телефонного 
зв'язку з 

використанням 
безпроводового 

доступу до 
телекомунікацій

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 

особливостей, 
визначених Законом 

України "Про 
телекомунікації" 

89 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з 

використанням 
безпроводового 

доступу до 
телекомунікаційної 

мережі з правом 
технічного 

ні так так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 



719 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

ної мережі з 

правом 
технічного 

обслуговування і 
надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку 

обслуговування і 

надання в 
користування каналів 

електрозв'язку 

91  Ліцензія на 
надання послуг з 

технічного 
обслуговування 
та експлуатації 

телекомунікацій
них мереж, 

мереж ефірного 

теле- і 
радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення 
та телемереж за 

результатами 
конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених Законом 
України "Про 

телекомунікації" 

90 Ліцензія на надання 
послуг з технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 

мереж, мереж 
ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення та 

телемереж за 
результатами конкурсу 

ні так так ні не потребує 
приведення 

не 
встановл

ено 

не 
встановлено 

не потребує 
приведення 

92  Ліцензія на 

надання послуг 
рухомого 

(мобільного) 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування 
та експлуатації 

телекомунікацій
них мереж і 
надання в 

користування 

каналів 
електрозв'язку 

за результатами 
конкурсу 

9 Діяльність у сфері 

телекомунікацій з 
урахуванням 

особливостей, 
визначених Законом 

України "Про 
телекомунікації" 

91 Ліцензія на надання 

послуг рухомого 
(мобільного) 

телефонного зв'язку з 
правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

ні так так ні не потребує 

приведення 

не 

встановл
ено 

не 

встановлено 

не потребує 

приведення 



720 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

93  Ліцензія на 

надання послуг 
фіксованого 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування 
та експлуатації 

телекомунікацій
них мереж і 
надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку 
за результатами 

конкурсу 

9 Діяльність у сфері 

телекомунікацій з 
урахуванням 

особливостей, 
визначених Законом 

України "Про 
телекомунікації" 

92 Ліцензія на надання 

послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з 

правом технічного 
обслуговування та 

експлуатації 
телекомунікаційних 
мереж і надання в 

користування каналів 
електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

ні так так ні не потребує 

приведення 

не 

встановл
ено 

не 

встановлено 

не потребує 

приведення 

94  Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з 

використанням 
безпроводового 

доступу до 
телекомунікацій

ної мережі з 
правом 

технічного 
обслуговування і 

надання в 
користування 

каналів 
електрозв'язку 

за результатами 
конкурсу 

9 Діяльність у сфері 
телекомунікацій з 

урахуванням 
особливостей, 

визначених Законом 

України "Про 
телекомунікації" 

93 Ліцензія на надання 
послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з 
використанням 

безпроводового 

доступу до 
телекомунікаційної 

мережі з правом 
технічного 

обслуговування і 
надання в 

користування каналів 
електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

ні так так ні не потребує 
приведення 

не 
встановл

ено 

не 
встановлено 

не потребує 
приведення 

95  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
виявлення 

10 Діяльність у галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 

94 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з виявлення 
закладних пристроїв 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 



721 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

закладних 

пристроїв 

та технічного захисту 

інформації 
96  Ліцензія на 

провадження 

господарської 
діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації усіх 
видів, у тому 

числі інформації, 
що становить 

державну 
таємницю 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 

захисту інформації 
(крім послуг 

електронного 
цифрового підпису) 

та технічного захисту 
інформації 

95 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації усіх видів, у 
тому числі інформації, 

що становить 
державну таємницю 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

97  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації, що 
не становить 
державної 
таємниці 

10 Діяльність у галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного захисту 

інформації 

96 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації, що не 
становить державної 

таємниці 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

98  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання, 

монтаж 
(встановлення), 
налаштування, 

технічне 
обслуговування 

(супроводження)

, ремонт та/або 
утилізація 

криптосистем і 
засобів 

криптографічног
о захисту 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 

захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного захисту 

інформації 

97 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання, монтаж 

(встановлення), 
налаштування, 

технічне 
обслуговування 

(супроводження), 
ремонт та/або 

утилізація 
криптосистем і засобів 

криптографічного 
захисту інформації (з 

наданням права 
провадження 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



722 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

інформації (з 

наданням права 
провадження 
діяльності у 

галузі 
криптографічног

о захисту 
інформації, що 

становить 
державну 

таємницю; з 
наданням права 

провадження 

діяльності у 
галузі 

криптографічног
о захисту 
службової 

інформації) 

діяльності у галузі 

криптографічного 
захисту інформації, що 
становить державну 

таємницю; з наданням 
права провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

99  Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення і 
складення 

конструкторської 
та іншої 

технічної 
документації, 
виробництво 

криптосистем і 
засобів 

криптографічног

о захисту 
інформації (з 

наданням права 
провадження 
діяльності у 

галузі 
криптографічног

о захисту 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 

захисту інформації 
(крім послуг 

електронного 
цифрового підпису) 

та технічного захисту 
інформації 

98 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення і 
складення 

конструкторської та 
іншої технічної 
документації, 
виробництво 

криптосистем і засобів 
криптографічного 

захисту інформації (з 
наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, що 
становить державну 

таємницю; з наданням 
права провадження 
діяльності у галузі 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



723 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

інформації, що 

становить 
державну 

таємницю; з 
наданням права 

провадження 
діяльності у 

галузі 
криптографічног

о захисту 
службової 

інформації) 

криптографічного 

захисту службової 
інформації) 

100  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

тематичних та 
експертних 
досліджень 

криптосистем і 
засобів 

криптографічног
о захисту 

інформації (з 
наданням права 

провадження 
діяльності у 

галузі 
криптографічног

о захисту 
інформації, що 

становить 
державну 

таємницю; з 
наданням права 

провадження 
діяльності у 

галузі 
криптографічног

о захисту 

10 Діяльність у галузі 
криптографічного 

захисту інформації 
(крім послуг 

електронного 
цифрового підпису) 

та технічного захисту 
інформації 

99 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

тематичних та 
експертних 
досліджень 

криптосистем і засобів 
криптографічного 

захисту інформації (з 
наданням права 

провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 

захисту інформації, що 
становить державну 

таємницю; з наданням 
права провадження 
діяльності у галузі 
криптографічного 
захисту службової 

інформації) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



724 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

службової 

інформації) 
101  Ліцензія на 

провадження 

господарської 
діяльності з 
будівництва 
об’єктів IV і V 

категорій 
складності 

11 Будівництво об’єктів 
IV і V категорій 

складності 

100 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

будівництва об’єктів IV 
і V категорій 
складності 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

102  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
будівництва 

об’єктів IV 
категорії 

складності 

11 Будівництво об’єктів 
IV і V категорій 

складності 

101 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
будівництва об’єктів IV 

категорії складності 

ні так так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

103  Ліцензія на 
виробництво 

лікарських 
засобів 

12 Виробництво 
лікарських засобів, 

оптова та роздрібна 
торгівля лікарськими 

засобами, імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів) 

102 Ліцензія на 
виробництво 

лікарських засобів 

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

104  Ліцензія на 
оптову та 
роздрібну 

торгівлю 
лікарськими 

засобами 

12 Виробництво 
лікарських засобів, 

оптова та роздрібна 

торгівля лікарськими 
засобами, імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 

фармацевтичних 
інгредієнтів) 

103 Ліцензія на оптову та 
роздрібну торгівлю 

лікарськими засобами 

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

105  Ліцензія на 
імпорт 

лікарських 
засобів (крім 

активних 

12 Виробництво 
лікарських засобів, 

оптова та роздрібна 
торгівля лікарськими 

засобами, імпорт 

104 Ліцензія на імпорт 
лікарських засобів 

(крім активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів) 

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



725 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

фармацевтичних 

інгредієнтів) 

лікарських засобів 

(крім активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів) 

106  Ліцензія на 
виробництво 

боєприпасів до 
вогнепальної 

зброї 
невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 

речовинами 
сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

105 Ліцензія на 
виробництво 

боєприпасів до 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



726 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

107  Ліцензія на 

виробництво 
спеціальних 

засобів активної 
оборони 

13 Виробництво та 

ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

106 Ліцензія на 

виробництво 
спеціальних засобів 

активної оборони 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

108  Ліцензія на 
виробництво 
спеціальних 

засобів 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

107 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів 
індивідуального 

захисту 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



727 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

індивідуального 

захисту 

холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 

продаж 
109  Ліцензія на 

виробництво 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 

зброї невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

108 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



728 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду; 
виробництво 

спеціальних засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

110  Ліцензія на 
виробництво 

холодної зброї 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 

калібру понад 4,5 
міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

109 Ліцензія на 
виробництво холодної 

зброї 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



729 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

111  Ліцензія на 
продаж 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

активної 
оборони 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

110 Ліцензія на продаж 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, активної 

оборони 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



730 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

112  Ліцензія на 
право торгівлі 
боєприпасами 

до вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 

111 Ліцензія на право 
торгівлі боєприпасами 
до вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



731 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

метрів на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

113  Ліцензія на 
право торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

112 Ліцензія на право 
торгівлі вогнепальною 
зброєю невійськового 

призначення 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



732 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

114  Ліцензія на 
право торгівлі 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами 

до неї, 
холодною 

зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 
метрів на 
секунду 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 

спеціальних засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

113 Ліцензія на право 
торгівлі вогнепальною 
зброєю невійськового 

призначення та 
боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, 
пневматичною зброєю 

калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю 
польоту кулі понад 100 

метрів на секунду 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



733 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

оборони та їх 

продаж 
115  Ліцензія на 

право торгівлі 

холодною 
зброєю 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 

зброї невійськового 
призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

114 Ліцензія на право 
торгівлі холодною 

зброєю 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

116  Ліцензія на 
продаж 

спеціальних 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

115 Ліцензія на продаж 
спеціальних засобів 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



734 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

засобів 

індивідуального 
захисту 

призначення і 

боєприпасів до неї, 
холодної зброї, 

пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівля 
вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 

захисту, активної 
оборони та їх 

продаж 

індивідуального 

захисту 

117  Ліцензія на 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення, 

холодної зброї, 
пневматичної 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

116 Ліцензія на ремонт 
вогнепальної зброї 

невійськового 
призначення, холодної 

зброї, пневматичної 
зброї калібру понад 
4,5 мм і швидкістю 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



735 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

зброї калібру 

понад 4,5 мм і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 м/с 

міліметра і 

швидкістю польоту 
кулі понад 100 

метрів на секунду, 
торгівля 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення та 

боєприпасами до 
неї, холодною 

зброєю, 
пневматичною 

зброєю калібру 
понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

польоту кулі понад 100 

м/с 

118  Ліцензія на 
виробництво 
вогнепальної 

зброї 
невійськового 

призначення 

13 Виробництво та 
ремонт вогнепальної 
зброї невійськового 

призначення і 
боєприпасів до неї, 

холодної зброї, 
пневматичної зброї 
калібру понад 4,5 

міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду, 

торгівля 

117 Ліцензія на 
виробництво 

вогнепальної зброї 
невійськового 
призначення 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



736 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту 

кулі понад 100 
метрів на секунду; 

виробництво 
спеціальних засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії, 

індивідуального 
захисту, активної 

оборони та їх 
продаж 

119  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

вибухових 
матеріалів 

промислового 
призначення 

14 Виробництво 
вибухових 
матеріалів 

промислового 
призначення за 
переліком, що 
визначається 

Кабінетом Міністрів 
України 

Немає Немає ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

120  Ліцензія з 
монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності 
(технічне 

обслуговування) 
систем 

пожежогасіння 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

118 Ліцензія з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності (технічне 

обслуговування) 
систем пожежогасіння 
(водяні, пінні, газові, 

порошкові, 
аерозольні) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



737 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

(водяні, пінні, 

газові, 
порошкові, 
аерозольні) 

121  Ліцензія з 
монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності 
(технічне 

обслуговування) 
систем 

пожежної 
сигналізації, 

оповіщування 
про пожежу та 

управління 
евакуюванням 

людей, 
устаткування 
передавання 

тривожних 
сповіщень 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

119 Ліцензія з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності (технічне 

обслуговування) 
систем пожежної 

сигналізації, 
оповіщування про 

пожежу та управління 
евакуюванням людей, 

устаткування 
передавання 

тривожних сповіщень 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

122  Ліцензія 

здійснення 
діяльності з 

монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності 

(технічне 
обслуговування) 

систем 
протидимного 

захисту 

15 Надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

120 Ліцензія здійснення 

діяльності з монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності (технічне 

обслуговування) 
систем протидимного 

захисту 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

123  Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

спостерігання за 
системами 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

121 Ліцензія на здійснення 
діяльності з 

спостерігання за 
системами 

протипожежного 
захисту 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



738 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

протипожежного 

захисту 
124  Ліцензія на 

здійснення 

діяльності з 
технічного 

обслуговування 
первинних 

засобів 
пожежогасіння 
(водяні, пінні, 

порошкові, 
газові 

вогнегасники) 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 

протипожежного 
призначення 

122 Ліцензія на здійснення 
діяльності з технічного 

обслуговування 
первинних засобів 

пожежогасіння 
(водяні, пінні, 

порошкові, газові 
вогнегасники) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

125  Ліцензія на 

здійснення 
оцінки 

(експертизи) 
протипожежного 

стану 
підприємства, 

об’єкта чи 
приміщення 

15 Надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

123 Ліцензія на здійснення 

оцінки (експертизи) 
протипожежного стану 
підприємства, об’єкта 

чи приміщення 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

126  Ліцензія на 
здійснення робіт 
з вогнезахисту, 
вогнезахисне 

просочування 
(глибоке та 

поверхневе), 
вогнезахисне 
обробляння 

(фарбування, 
штукатурення, 
обмотування, 

облицювання), 
вогнезахисне 

заповнювання 

15 Надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначення 

124 Ліцензія на здійснення 
робіт з вогнезахисту, 

вогнезахисне 
просочування (глибоке 

та поверхневе), 
вогнезахисне 
обробляння 

(фарбування, 
штукатурення, 
обмотування, 

облицювання), 
вогнезахисне 

заповнювання 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

127  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 

125 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



739 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

діяльності з 

видалення 
небезпечних 

відходів, перелік 
яких 

визначається 
Кабінетом 
Міністрів 
України 

хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 
України, 

поводження з 
небезпечними 

відходами 

діяльності з видалення 

небезпечних відходів, 
перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 
України 

128  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

особливо 
небезпечних 

хімічних 
речовин, перелік 

яких 
визначається 

Кабінетом 

Міністрів 
України 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 

України, 
поводження з 
небезпечними 

відходами 

126 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва особливо 
небезпечних хімічних 
речовин, перелік яких 

визначається 
Кабінетом Міністрів 

України 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

129  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
захоронення 
небезпечних 

відходів 

16 Виробництво 

особливо 
небезпечних 

хімічних речовин, 
перелік яких 

визначається 
Кабінетом Міністрів 

України, 
поводження з 
небезпечними 

відходами 

127 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
захоронення 

небезпечних відходів 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

130  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
зберігання 

небезпечних 
відходів 

16 Виробництво 

особливо 
небезпечних 

хімічних речовин, 
перелік яких 

визначається 
Кабінетом Міністрів 

128 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з зберігання 
небезпечних відходів 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 



740 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

України, 

поводження з 
небезпечними 

відходами 

131  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
збирання 

небезпечних 
відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 
України, 

поводження з 
небезпечними 

відходами 

129 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з збирання 
небезпечних відходів 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

132  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
знешкодження 

небезпечних 
відходів 

16 Виробництво 
особливо 

небезпечних 
хімічних речовин, 

перелік яких 
визначається 

Кабінетом Міністрів 
України, 

поводження з 

небезпечними 
відходами 

130 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
знешкодження 

небезпечних відходів 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

133  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
оброблення 

(перероблення, 
сортування) 
небезпечних 

відходів 

16 Виробництво 

особливо 
небезпечних 

хімічних речовин, 
перелік яких 

визначається 
Кабінетом Міністрів 

України, 
поводження з 

небезпечними 
відходами 

131 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
оброблення 

(перероблення, 
сортування) 

небезпечних відходів 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

134  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

16 Виробництво 

особливо 
небезпечних 

хімічних речовин, 

132 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 



741 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

утилізації 

небезпечних 
відходів 

перелік яких 

визначається 
Кабінетом Міністрів 

України, 
поводження з 
небезпечними 

відходами 

діяльності з утилізації 

небезпечних відходів 

135  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної 
практики 
(екстрена 
медична 

допомога) 

17 Медична практика 133 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (екстрена 
медична допомога) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

136  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної 
практики 

(первинна 
медична 

допомога) 

17 Медична практика 134 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (первинна 
медична допомога) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

137  Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
медичної 
практики 

(вторинна 
(спеціалізована) 

медична 
допомога) 

17 Медична практика 135 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з медичної 
практики (вторинна 

(спеціалізована) 
медична допомога) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

138  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної 
практики 

17 Медична практика 136 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (третинна 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



742 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

(третинна 

(високоспеціаліз
ована) медична 

допомога) 

(високоспеціалізована) 

медична допомога) 

139  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної 
практики 

(паліативна 
медична 

допомога) 

17 Медична практика 137 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з медичної 
практики (паліативна 
медична допомога) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

140  Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
медичної 
практики 
(медична 

реабілітація) 

17 Медична практика 138 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з медичної 

практики (медична 
реабілітація) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

141  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності банків 
пуповинної 
крові, інших 

тканин і клітин 
людини 

18 Діяльність банків 
пуповинної крові, 

інших тканин і клітин 
людини згідно з 

переліком, 
затвердженим 

Міністерством 
охорони здоров’я 

України 

Немає Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності банків 
пуповинної крові, 

інших тканин і клітин 

людини 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

142  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

ветеринарної 
практики 

19 Ветеринарна 
практика 

Немає Немає ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

143  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
випуску лотерей 

20 Випуск та 
проведення лотерей 

139 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з випуску 
лотерей 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



743 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

144  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
проведення 

лотерей 

20 Випуск та 

проведення лотерей 

140 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
проведення лотерей 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

145  Ліцензія на 
провадження 

туроператорсько
ї діяльності 

21 Туроператорська 
діяльність 

Немає Немає ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

146  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
посередництва у 

працевлаштуван
ні за кордоном 

22 Посередництво у 
працевлаштуванні за 

кордоном 

Немає Немає ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

147  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
промислового 
вилову водних 
біоресурсів за 

межами 
юрисдикції 

України 

23 Промисловий вилов 

водних біоресурсів 
за межами 

юрисдикції України 

Немає Немає ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

148  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, 
включених до 

таблиці І 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України, 
розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

141 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
культивування рослин, 
включених до таблиці І 
Переліку наркотичних 

засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України 

ні так так так не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 



744 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів 
України 

перевезення, 

придбання, 
реалізація (відпуск), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

Переліку 

149  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
ввезення на 

територію 
України, 

вивезення з 
території України 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

Переліку 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом 
Міністрів 
України 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України, 
розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 

ввезення на 
територію України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних засобів, 
психотропних 

142 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з ввезення 
на територію України, 

вивезення з території 
України наркотичних 

засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, 
включених до Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин 
і прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України 

ні так так так не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 



745 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

150  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
використання 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 
ветеринарній 

медицині 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 

виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

зазначеного 
Переліку 

143 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
використання 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин 

і прекурсорів у 
ветеринарній 

медицині 

ні так так так не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

151  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва, 
виготовлення 

24 Культивування 

рослин, включених 
до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

144 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва, 
виготовлення 

ні так так так не потребує 

приведення 

так ні не потребує 

приведення 



746 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, що 
зареєстровані як 
лікарські засоби 

прекурсорів, 

затвердженого 
Кабінетом Міністрів 

України, 
розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 
ввезення на 

територію України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

Переліку 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин 
і прекурсорів, що 
зареєстровані як 
лікарські засоби 

152  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, 
включених до 

таблиці ІV 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 

України, 
розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 

145 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
культивування рослин, 
включених до таблиці 

ІV Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин 

і прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України 

ні так так так не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 



747 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

Міністрів 

України 

ввезення на 

територію України, 
вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

153  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
переліку 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 

146 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин 

і прекурсорів, 

включених до переліку 

ні так так так не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 



748 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

зазначеного 

Переліку 
154  Ліцензія на 

провадження 

господарської 
діяльності з 
придбання, 
зберігання, 

відпуску, 
використання 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 

закладах 

охорони 
здоров’я 

24 Культивування 
рослин, включених 

до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 
ввезення на 

територію України, 

вивезення з 
території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

Переліку 

147 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
придбання, 

зберігання, відпуску, 
використання 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин 

і прекурсорів у 
закладах охорони 

здоров’я 

ні так так так не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

155  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

реалізації 
(відпуску) 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 

148 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з реалізації 

(відпуску) наркотичних 
засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, 

що зареєстровані як 
лікарські засоби 

ні так так так не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 



749 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

речовин і 

прекурсорів, що 
зареєстровані як 
лікарські засоби 

України, 

розроблення, 
виробництво, 
виготовлення, 

зберігання, 
перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з 

території України, 
використання, 

знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
включених до 
зазначеного 

Переліку 

156  Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності із 

знищення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів 

24 Культивування 
рослин, включених 
до таблиці Переліку 
наркотичних засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом Міністрів 
України, 

розроблення, 
виробництво, 

виготовлення, 
зберігання, 

перевезення, 
придбання, 

реалізація (відпуск), 
ввезення на 

територію України, 
вивезення з 

149 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності із знищення 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин 
і прекурсорів 

ні так так так не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 



750 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

території України, 

використання, 
знищення 

наркотичних засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
зазначеного 

Переліку 

157  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виготовлення 
спеціальних 

технічних 
засобів для 

зняття 
інформації з 

каналів зв’язку 

та інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації (не 
для потреб 
державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 

державною 
таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана 
з розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 

для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 
технічних засобів 

негласного 

отримання 
інформації (критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів негласного 
отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом Міністрів 
України за поданням 

Служби безпеки 
України) 

150 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виготовлення 

спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 
засобів негласного 

отримання інформації 

(не для потреб 
державних (іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, пов’язаної з 

державною 
таємницею) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

158  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 
спеціальних 

25 Діяльність, пов’язана 

з розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 

151 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 

спеціальних технічних 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 



751 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

технічних 

засобів для 
зняття 

інформації з 
каналів зв’язку 

та інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації (не 
для потреб 
державних 
(іноземних) 

замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, 
пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

для зняття 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

технічних засобів 
негласного 
отримання 

інформації (критерії 
належності та 

перелік технічних 
засобів негласного 

отримання 
інформації 

визначаються 

Кабінетом Міністрів 
України за поданням 

Служби безпеки 
України) 

засобів для зняття 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

засобів негласного 
отримання інформації 

(не для потреб 
державних (іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, пов’язаної з 

державною 
таємницею) 

159  Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення 
спеціальних 

технічних 
засобів для 

зняття 
інформації з 

каналів зв’язку 
та інших засобів 

негласного 
отримання 

інформації (не 
для потреб 
державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

25 Діяльність, пов’язана 
з розробленням, 

виготовленням, 
постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

технічних засобів 
негласного 
отримання 

інформації (критерії 
належності та 

перелік технічних 
засобів негласного 

отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом Міністрів 
України за поданням 

152 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

розроблення 
спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 
засобів негласного 

отримання інформації 
(не для потреб 

державних (іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



752 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

пов’язаної з 

державною 
таємницею) 

Служби безпеки 

України) 

160  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
виготовлення 
спеціальних 

технічних 
засобів для 

зняття 
інформації з 

каналів зв’язку 
та інших засобів 

негласного 

отримання 
інформації для 

потреб 
державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею 

25 Діяльність, пов’язана 

з розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

технічних засобів 
негласного 
отримання 

інформації (критерії 

належності та 
перелік технічних 

засобів негласного 
отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом Міністрів 
України за поданням 

Служби безпеки 
України) 

153 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
виготовлення 

спеціальних технічних 
засобів для зняття 

інформації з каналів 
зв’язку та інших 

засобів негласного 
отримання інформації 
для потреб державних 

(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, пов’язаної з 

державною 

таємницею 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

161  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 
спеціальних 

технічних 
засобів для 

зняття 
інформації з 

каналів зв’язку 
та інших засобів 

негласного 

25 Діяльність, пов’язана 
з розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з каналів 

зв’язку та інших 
технічних засобів 

негласного 
отримання 

інформації (критерії 

154 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 

спеціальних технічних 
засобів для зняття 

інформації з каналів 

зв’язку та інших 
засобів негласного 

отримання інформації 
для потреб державних 

(іноземних) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



753 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

отримання 

інформації для 
потреб 

державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею 

належності та 

перелік технічних 
засобів негласного 

отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом Міністрів 
України за поданням 

Служби безпеки 
України) 

замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною 
таємницею 

162  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

розроблення 
спеціальних 

технічних 
засобів для 

зняття 

інформації з 
каналів зв’язку 

та інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб 

державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 

діяльності, 
пов’язаної з 
державною 
таємницею 

25 Діяльність, пов’язана 
з розробленням, 
виготовленням, 

постачанням 

спеціальних 
технічних засобів 

для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 

технічних засобів 
негласного 
отримання 

інформації (критерії 
належності та 

перелік технічних 
засобів негласного 

отримання 
інформації 

визначаються 
Кабінетом Міністрів 
України за поданням 

Служби безпеки 
України) 

155 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

розроблення 
спеціальних технічних 

засобів для зняття 
інформації з каналів 

зв’язку та інших 

засобів негласного 
отримання інформації 
для потреб державних 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 
провадження 

діяльності, пов’язаної з 
державною 
таємницею 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

163  Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
небезпечних 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

156 Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

небезпечних вантажів 
та небезпечних 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



754 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

вантажів та 

небезпечних 
відходів 

вантажними 
автомобілями 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

відходів вантажними 

автомобілями 

164  Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 

пасажирів 
автобусами 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

157 Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

пасажирів автобусами 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

165  Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 

замовлення 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

158 Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

пасажирів легковими 
автомобілями на 

замовлення 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



755 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 
166  Ліцензія на 

внутрішні 
перевезення 

пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

159 Ліцензія на внутрішні 
перевезення 

пасажирів легковими 
автомобілями на 

замовлення 
(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

167  Ліцензія на 

внутрішні 
перевезення 
пасажирів на 

таксі 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 
транспортом 

160 Ліцензія на внутрішні 

перевезення 
пасажирів на таксі 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 



756 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

168  Ліцензія на 

внутрішні 
перевезення 
пасажирів на 

таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 
транспортом 

161 Ліцензія на внутрішні 

перевезення 
пасажирів на таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

169  Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
вантажів 

вантажними 
автомобілями 

(крім 
перевезення 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

162 Ліцензія на міжнародні 
перевезення вантажів 

вантажними 
автомобілями (крім 

перевезення 
небезпечних вантажів 

та небезпечних 
відходів) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

170  Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

163 Ліцензія на міжнародні 
перевезення 

небезпечних вантажів 
та небезпечних 

відходів вантажними 
автомобілями 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



757 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

вантажними 

автомобілями 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

171  Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів 

автобусами 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

міжнародні 
перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

164 Ліцензія на міжнародні 
перевезення 

пасажирів автобусами 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

172  Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

165 Ліцензія на міжнародні 
перевезення 

пасажирів легковими 
автомобілями на 

замовлення 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



758 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

173  Ліцензія на 

міжнародні 
перевезення 

пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 
транспортом 

166 Ліцензія на міжнародні 

перевезення 
пасажирів легковими 

автомобілями на 
замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

174  Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів на 

таксі 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

167 Ліцензія на міжнародні 
перевезення 

пасажирів на таксі 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

175  Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів на 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

168 Ліцензія на міжнародні 
перевезення 

пасажирів на таксі 
(самозайнятими 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



759 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

таксі 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

автомобільними 

перевізниками) 

176  Ліцензія на 
перевезення 

пасажирів 

малими/маломір
ними суднами 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 

вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

169 Ліцензія на 
перевезення 

пасажирів 

малими/маломірними 
суднами 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

177  Ліцензія на 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів на 
суднах (крім 

малих/маломірн
их суден) 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 

170 Ліцензія на 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних вантажів 
та небезпечних 

відходів на суднах 

(крім 
малих/маломірних 

суден) 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



760 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 
178  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
надання послуг з 

перевезення 
небезпечних 

вантажів 
повітряним 

транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 

автомобільним 
транспортом 

171 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг з перевезення 

небезпечних вантажів 
повітряним 

транспортом 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

179  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
надання послуг з 

перевезення 
небезпечних 

відходів 
повітряним 

транспортом 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 
транспортом 

172 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг з перевезення 
небезпечних відходів 

повітряним 
транспортом 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 



761 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

180  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
надання послуг з 

перевезення 
пасажирів 

повітряним 
транспортом 

26 Перевезення 

пасажирів, 
небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів та 
вантажів 

автомобільним 
транспортом 

173 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг з перевезення 

пасажирів повітряним 
транспортом 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 

181  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

залізничним 
транспортом 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів річковим, 

морським, 
автомобільним, 
залізничним та 

повітряним 
транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

174 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

перевезення 
небезпечних вантажів 

та небезпечних 
відходів залізничним 

транспортом 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

182  Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 
пасажирів 

26 Перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 
небезпечних 

відходів річковим, 
морським, 

175 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

перевезення 
пасажирів залізничним 

транспортом 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



762 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

залізничним 

транспортом 

автомобільним, 

залізничним та 
повітряним 

транспортом, 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів та 

вантажів 
автомобільним 

транспортом 

183  Разова 
(індивідуальна) 

ліцензія 

27 Зовнішньоекономічн
а діяльність 

176 Разова (індивідуальна) 
ліцензія 

так ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

ні ні не потребує 
приведення 

184  Ліцензія на 
експорт товарів  

27 Зовнішньоекономічн
а діяльність 

177 Ліцензія на експорт 
товарів  

так ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

ні ні не потребує 
приведення 

185  Ліцензія на 
експорт 

озоноруйнівних 

речовин або 
товарів, що їх  

містять 

27 Зовнішньоекономічн
а діяльність 

178 Ліцензія на експорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, 

що їх  
містять 

так ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

ні ні не потребує 
приведення 

186  Ліцензія на 
імпорт товарів 

27 Зовнішньоекономічн
а діяльність 

179 Ліцензія на імпорт 
товарів 

так ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

ні ні не потребує 
приведення 

187  Ліцензія на 
імпорт 

озоноруйнівних 
речовин або 

товарів, що їх  
містять 

27 Зовнішньоекономічн
а діяльність 

180 Ліцензія на імпорт 
озоноруйнівних 

речовин або товарів, 
що їх  

містять 

так ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

ні ні не потребує 
приведення 

188  Спеціальна 
ліцензія на 

імпорт 

27 Зовнішньоекономічн
а діяльність 

181 Спеціальна ліцензія на 
імпорт 

так ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

ні ні не потребує 
приведення 

189  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 

нафти, 
нафтопродуктів 

28 Транспортування 
нафти, 

нафтопродуктів 

магістральним 
трубопроводом 

Немає Немає ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



763 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

магістральним 

трубопроводом 
190  Ліцензія на 

провадження 

господарської 
діяльності з 
розподілу 

природного газу 

29 Діяльність на ринку 
природного газу 

182 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з розподілу 

природного газу 

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

191  Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності зі 
зберігання 

природного газу 

29 Діяльність на ринку 
природного газу 

183 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності зі 

зберігання природного 
газу 

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

192  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

постачання 
природного газу 

29 Діяльність на ринку 
природного газу 

184 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

постачання 
природного газу 

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

193  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 
природного газу  

29 Діяльність на ринку 
природного газу 

185 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 
природного газу  

ні так так так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

194  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання послуг 
установки LNG 

29 Діяльність на ринку 
природного газу 

186 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з надання 
послуг установки LNG 

ні так так так не потребує 
приведення 

не 
встановл

ено 

не 
встановлено 

не потребує 
приведення 

195  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
централізованог

о 
водопостачання 

(виробництво 

30 Централізоване 
водопостачання та 

водовідведення 

187 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
централізованого 
водопостачання 

(виробництво та/або 
транспортування 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



764 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

та/або 

транспортування 
та/або 

постачання 
питної води 

споживачам) 
та/або 

водовідведення 
(відведення 

та/або очищення 
стічної води) у 

разі, якщо 
системи 

централізованог
о 

водопостачання 
та/або 

водовідведення 
суб’єктів 

господарювання 
розташовані в 

одному чи 
декількох 
населених 

пунктах у межах 
території однієї 

або більше 
областей 

(включаючи 
місто Київ), 

сукупна 
чисельність 

населення яких 
становить 

більше ніж сто 
тисяч осіб та 

обсяги реалізації 
послуг яких 

становлять 
відповідно: з 

централізованог

та/або постачання 

питної води 
споживачам) та/або 

водовідведення 
(відведення та/або 
очищення стічної 
води) у разі, якщо 

системи 
централізованого 

водопостачання та/або 
водовідведення 

суб’єктів 
господарювання 

розташовані в одному 
чи декількох 

населених пунктах у 
межах території однієї 
або більше областей 

(включаючи місто 
Київ), сукупна 

чисельність населення 
яких становить більше 
ніж сто тисяч осіб та 

обсяги реалізації 
послуг яких становлять 

відповідно: з 
централізованого 
водопостачання - 
більше ніж триста 

тисяч метрів кубічних 

на рік; з 
централізованого 
водовідведення - 

більше ніж двісті тисяч 
метрів кубічних на рік 



765 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

о 

водопостачання 
- більше ніж 
триста тисяч 

метрів кубічних 
на рік; з 

централізованог
о 

водовідведення 
- більше ніж 
двісті тисяч 

метрів кубічних 
на рік 

196  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
централізованог

о 
водопостачання 

(виробництво 

та/або 
транспортування 

та/або 
постачання 
питної води 

споживачам) 
та/або 

водовідведення 
(відведення 

та/або очищення 
стічної води) для 

суб’єктів 

господарювання
, що не 

підпадають під 
критерії 

регулювання 
НКРЕКП 

30 Централізоване 
водопостачання та 

водовідведення 

188 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
централізованого 
водопостачання 

(виробництво та/або 
транспортування 

та/або постачання 
питної води 

споживачам) та/або 
водовідведення 

(відведення та/або 
очищення стічної 

води) для суб’єктів 
господарювання, що 

не підпадають під 
критерії регулювання 

НКРЕКП 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

197  Ліцензія на 
провадження 

31 Виробництво 
теплової енергії, 

189 Ліцензія на 
провадження 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



766 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

господарської 

діяльності з 
постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

господарювання
, якщо заявлений 

(фактичний 
згідно зі 

звітністю) обсяг 
постачання 

теплової енергії 
на підставі 

договору 
(договорів) у 
наступному 
(минулому) 

календарному 
році 

перевищуватиме 
(перевищував) 

145 тисяч Гкал та 
якщо 

забезпеченість 
споживачів 
приладами 

обліку теплової 
енергії станом на 
01 серпня 2017 
року більше ніж 

70 %, станом на 
01 січня 2018 

року більше ніж 
90 % 

транспортування 

теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 

постачання теплової 
енергії, крім 

виробництва, 
транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 

нерегульованим 
тарифом 

господарської 

діяльності з 
постачання теплової 

енергії суб’єктів 
господарювання, якщо 
заявлений (фактичний 

згідно зі звітністю) 
обсяг постачання 

теплової енергії на 
підставі договору 

(договорів) у 
наступному 
(минулому) 

календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

забезпеченість 
споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року більше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року більше 

ніж 90 % 

198  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 

190 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання теплової 

енергії суб’єктів 
господарювання у разі, 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



767 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

господарювання 

у разі, якщо 
суб’єкт 

господарювання 
здійснює (планує 

здійснювати) 
постачання 

теплової енергії 
на території 

однієї області 
України (або 

лише на 
території міста 

Києва), та якщо 
заявлений 
(фактичний 

згідно зі 
звітністю) обсяг 

постачання 
теплової енергії 

на підставі 
договору 

(договорів) у 
наступному 
(минулому) 

календарному 
році не 

перевищуватиме 
(не 

перевищував) 

145 тисяч Гкал 
(включно) та/або 

якщо 
забезпеченість 

споживачів 
приладами 

обліку теплової 
енергії станом на 

01 серпня 2017 
року менше ніж 
70 %, станом на 

тепловими 

мережами та 
постачання теплової 

енергії, крім 
виробництва, 

транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює (планує 

здійснювати) 
постачання теплової 
енергії на території 

однієї області України 
(або лише на території 
міста Києва), та якщо 

заявлений (фактичний 
згідно зі звітністю) 
обсяг постачання 

теплової енергії на 

підставі договору 
(договорів) у 
наступному 
(минулому) 

календарному році не 
перевищуватиме (не 

перевищував) 145 
тисяч Гкал (включно) 

та/або якщо 
забезпеченість 

споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року менше 

ніж 90 % 



768 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

01 січня 2018 

року менше ніж 
90 % 

199  Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 
теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 
мережами, якщо 

заявлений 
(фактичний 

згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 
теплової енергії 

в наступному 

(минулому) 
календарному 

році 
перевищуватиме 
(перевищував) 

145 тисяч Гкал та 
якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при 

забезпеченості 
споживачів 
приладами 

обліку теплової 
енергії станом на 
01 серпня 2017 

31 Виробництво 

теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 
постачання теплової 

енергії, крім 
виробництва, 

транспортування та 

постачання теплової 
енергії за 

нерегульованим 
тарифом 

191 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 
теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими мережами, 
якщо заявлений 

(фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному році 

перевищуватиме 
(перевищував) 145 
тисяч Гкал та якщо 

суб’єкт 
господарювання 

здійснює ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 
енергії при 

забезпеченості 
споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року більше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року більше 

ніж 90 % 

ні ні ні так не потребує 

приведення 

так так не потребує 

приведення 



769 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

року більше ніж 

70 %, станом на 
01 січня 2018 

року більше ніж 
90 % 

200  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 
теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 
мережами 

суб’єктів 
господарювання 

у разі, якщо 
теплові мережі 

суб’єктів 

господарювання 
розташовані на 
території однієї 
області України 

(або лише на 
території міста 
Києва), та якщо 

заявлений 
(фактичний 

згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 

теплової енергії 
в наступному 
(минулому) 

календарному 
році не 

перевищуватиме 
(не 

перевищував) 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 
постачання теплової 

енергії, крім 

виробництва, 
транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

192 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 
теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими мережами 
суб’єктів 

господарювання у разі, 
якщо теплові мережі 

суб’єктів 
господарювання 
розташовані на 

території однієї області 
України (або лише на 

території міста Києва), 
та якщо заявлений 

(фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному році не 
перевищуватиме (не 

перевищував) 145 
тисяч Гкал та/або якщо 

суб’єкт 
господарювання 

здійснює ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 
енергії при 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



770 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

145 тисяч Гкал 

та/або якщо 
суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при 

забезпеченості 
споживачів 
приладами 

обліку теплової 
енергії станом на 
01 серпня 2017 
року менше ніж 
70 %, станом на 

01 січня 2018 
року менше ніж 

90 % 

забезпеченості 

споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року менше 

ніж 90 % 

201  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії 
(крім 

виробництва 
теплової енергії 

на 
теплоелектроце

нтралях, 

теплоелектроста
нціях, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами та 
постачання теплової 

енергії, крім 
виробництва, 

транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

193 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва теплової 

енергії (крім 
виробництва теплової 

енергії на 
теплоелектроцентраля

х, 
теплоелектростанціях, 

атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних або 

поновлюваних джерел 
енергії), якщо 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



771 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

або 

поновлюваних 
джерел енергії), 
якщо заявлений 

(фактичний 
згідно із 

звітністю) обсяг 
виробництва 

теплової енергії 
у наступному 
(минулому) 

календарному 
році 

перевищуватиме 
(перевищував) 

170 тисяч Гкал та 
якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при 

забезпеченості 
споживачів 
приладами 

обліку теплової 
енергії станом на 
01 серпня 2017 

року більше ніж 
70 %, станом на 

01 січня 2018 
року більше ніж 

90 % 

заявлений (фактичний 

згідно із звітністю) 
обсяг виробництва 
теплової енергії у 

наступному 
(минулому) 

календарному році 
перевищуватиме 

(перевищував) 170 
тисяч Гкал та якщо 

суб’єкт 
господарювання 

здійснює ліцензовану 

діяльність з 
постачання теплової 

енергії при 
забезпеченості 

споживачів приладами 
обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 
2017 року більше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року більше 

ніж 90 % 

202  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

194 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва теплової 

енергії на 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



772 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

на 

теплоелектроце
нтралях, 

теплоелектроста
нціях, атомних 

електростанціях і 
когенераційних 

установках 

(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 

постачання теплової 
енергії, крім 

виробництва, 
транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

теплоелектроцентраля

х, 
теплоелектростанціях, 

атомних 
електростанціях і 
когенераційних 

установках 

203  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії 
(крім 

виробництва 
теплової енергії 

на 

теплоелектроце
нтралях, 

теплоелектроста
нціях, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних 

або 
поновлюваних 

джерел енергії), 
на виробничих 

об’єктах, що 
розташовані на 
території однієї 
області України 

(або лише на 
території міста 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 

постачання теплової 

енергії, крім 
виробництва, 

транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

195 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва теплової 

енергії (крім 
виробництва теплової 

енергії на 
теплоелектроцентраля

х, 

теплоелектростанціях, 
атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних або 

поновлюваних джерел 
енергії), на 

виробничих об’єктах, 
що розташовані на 

території однієї області 
України (або лише на 

території міста Києва), 
та якщо заявлений 

(фактичний згідно із 
звітністю) обсяг 

виробництва теплової 
енергії в наступному 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



773 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

Києва), та якщо 

заявлений 
(фактичний 

згідно із 
звітністю) обсяг 

виробництва 
теплової енергії 

в наступному 
(минулому) 

календарному 
році не 

перевищуватиме 
(не 

перевищував) 
170 тисяч Гкал 

та/або якщо 
суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при 

забезпеченості 
споживачів 
приладами 

обліку теплової 
енергії станом на 
01 серпня 2017 

року менше ніж 
70 %, станом на 

01 січня 2018 
року менше ніж 

90 % 

(минулому) 

календарному році не 
перевищуватиме (не 

перевищував) 170 
тисяч Гкал та/або якщо 

суб’єкт 
господарювання 

здійснює ліцензовану 
діяльність з 

постачання теплової 
енергії при 

забезпеченості 
споживачів приладами 

обліку теплової енергії 
станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 

70 %, станом на 01 
січня 2018 року менше 

ніж 90 % 

204  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії 

31 Виробництво 
теплової енергії, 
транспортування 
теплової енергії 

магістральними і 
місцевими 

196 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва теплової 
енергії на установках з 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



774 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

на установках з 

використанням 
нетрадиційних 

або 
поновлюваних 
джерел енергії 

(розподільчими) 

тепловими 
мережами та 

постачання теплової 
енергії, крім 

виробництва, 
транспортування та 
постачання теплової 

енергії за 
нерегульованим 

тарифом 

використанням 

нетрадиційних або 
поновлюваних джерел 

енергії 

205  Ліцензія на 
провадження 

охоронної 
діяльності 

32 Охоронна діяльність Немає Немає ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 

206  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перероблення 

побутових 
відходів у разі, 

якщо суб'єкт 
господарювання 

провадить (має 
намір 

провадити) 
діяльність з 

перероблення 
побутових 

відходів для 
населених 
пунктів з 

чисельністю 
населення понад 

100 тисяч осіб 

(сукупно), та/або 
суб'єкт 

господарювання 
провадить (має 

намір 

33 Перероблення 
побутових відходів 

Немає Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перероблення 

побутових відходів у 
разі, якщо суб'єкт 
господарювання 

провадить (має намір 

провадити) діяльність 
з перероблення 

побутових відходів для 
населених пунктів з 

чисельністю населення 
понад 100 тисяч осіб 

(сукупно), та/або 
суб'єкт 

господарювання 
провадить (має намір 
провадити) діяльність 

з перероблення 

побутових відходів на 
об'єктах з потужністю 
понад 50 тисяч тонн 

побутових відходів на 
рік 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



775 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

провадити) 

діяльність з 
перероблення 

побутових 
відходів на 
об'єктах з 

потужністю 
понад 50 тисяч 
тонн побутових 
відходів на рік 

207  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у 
сфері 

захоронення 

побутових 
відходів у разі, 

якщо суб'єкт 
господарювання 
провадить (має 

намір 
провадити) 
діяльність з 

захоронення 
побутових 

відходів для 
населених 
пунктів з 

чисельністю 
населення понад 

100 тисяч осіб 
(сукупно) та/або 

суб'єкт 
господарювання 
провадить (має 

намір 
провадити) 
діяльність з 

захоронення 
побутових 

34 Захоронення 
побутових відходів 

Немає Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
захоронення 

побутових відходів у 

разі, якщо суб'єкт 
господарювання 

провадить (має намір 
провадити) діяльність 

з захоронення 

побутових відходів для 
населених пунктів з 

чисельністю населення 
понад 100 тисяч осіб 

(сукупно) та/або 
суб'єкт 

господарювання 
провадить (має намір 
провадити) діяльність 

з захоронення 
побутових відходів на 

об'єктах 

(полігон/звалище) з 
потужністю понад 50 

тисяч тонн або 200 
тисяч метрів кубічних 
побутових відходів на 

рік 

ні ні ні так не потребує 
приведення 

так так не потребує 
приведення 



776 

№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

відходів на 

об'єктах 
(полігон/звалищ
е) з потужністю 
понад 50 тисяч 
тонн або 200 
тисяч метрів 

кубічних 
побутових 

відходів на рік 

208  Ліцензія на 
право інкасації 
та перевезення 
банкнот і монет 

та інших 
цінностей 

35 Інкасація та 
перевезення 

банкнот і монет та 
інших цінностей 

Немає Немає ні ні так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

209  Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності 
небанківських 

фінансових 
установ, які 
мають намір 

стати 
учасниками 
платіжних 
систем, на 

переказ коштів 
без відкриття 

рахунків 

36 Діяльність 
небанківських 

фінансових установ, 
які мають намір 

стати учасниками 
платіжних систем, на 
переказ коштів без 
відкриття рахунків 

Немає Немає ні ні так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

210  Генеральна 
ліцензія на 
здійснення 
валютних 

операцій 
(банкам і філіям 

іноземних 
банків) 

37 Здійснення 
валютних операцій 

197 Генеральна ліцензія на 
здійснення валютних 

операцій (банкам і 
філіям іноземних 

банків) 

ні ні так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

211  Генеральна 
ліцензія на 

37 Здійснення 
валютних операцій 

198 Генеральна ліцензія на 
здійснення валютних 

ні ні так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

здійснення 

валютних 
операцій 

(небанківським 
фінансовим 
установам, 

національному 
оператору 
поштового 

зв'язку) 

операцій 

(небанківським 
фінансовим установам, 

національному 
оператору поштового 

зв'язку) 

212  Індивідуальна 
ліцензія на 

переказування 
іноземної 

валюти за межі 
України з метою 

придбання 
облігацій 
зовнішніх 

державних 
позик України 

37 Здійснення 
валютних операцій 

199 Індивідуальна ліцензія 
на переказування 

іноземної валюти за 
межі України з метою 
придбання облігацій 
зовнішніх державних 

позик України 

ні ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

213  Індивідуальна 
ліцензія на 

право 

переказування 
за межі України 

іноземної 
валюти для 

оплати 
банківських 
металів та 

проведення  
окремих 

валютних 
операцій 

уповноваженим 

банком 

37 Здійснення 
валютних операцій 

200 Індивідуальна ліцензія 
на право 

переказування за межі 

України іноземної 
валюти для оплати 

банківських металів та 
проведення  

окремих валютних 
операцій 

уповноваженим 
банком 

ні ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

214  Індивідуальна 
ліцензія на 

право 
переказування 

37 Здійснення 
валютних операцій 

201 Індивідуальна ліцензія 
на право 

переказування за межі 
України іноземної 

ні ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

за межі України 

іноземної 
валюти для 

оплати 
банківських 
металів та 

проведення  
окремих 

валютних 
операцій 
(суб'єкту 

господарювання 
- резиденту) 

валюти для оплати 

банківських металів та 
проведення  

окремих валютних 
операцій (суб'єкту 
господарювання - 

резиденту) 

215  Індивідуальна 
ліцензія на 

право 

переказування 
за межі України 

іноземної 
валюти для 

оплати 

банківських 
металів та 

проведення  
окремих 

валютних 
операцій 

уповноваженим 
банком (фізичній 

особі - 
резиденту) 

37 Здійснення 
валютних операцій 

202 Індивідуальна ліцензія 
на право 

переказування за межі 

України іноземної 
валюти для оплати 

банківських металів та 
проведення  

окремих валютних 

операцій 
уповноваженим 

банком (фізичній особі 
- резиденту) 

ні ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

216  Індивідуальна 
ліцензія на 

використання 
іноземної 
валюти на 

території України 
як засобу 
платежу 

37 Здійснення 
валютних операцій 

203 Індивідуальна ліцензія 
на використання 

іноземної валюти на 
території України як 

засобу платежу 

ні ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

217  Індивідуальна 

ліцензія на 
використання 

іноземної 
валюти на 

території України 
як застави 

37 Здійснення 

валютних операцій 

204 Індивідуальна ліцензія 

на використання 
іноземної валюти на 
території України як 

застави 

ні ні так не 

передбачено 

не потребує 

приведення 

не 

встановл
ено 

ні не потребує 

приведення 

218  Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 
резидентами 

(юридичними та 
фізичними 
особами-

підприємцями) 
валютних 

цінностей на 
рахунках за 

межами України 

37 Здійснення 
валютних операцій 

205 Індивідуальна ліцензія 
на розміщення 
резидентами 

(юридичними та 
фізичними особами) 

валютних цінностей на 
рахунках за межами 

України 

ні ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

219  Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 
резидентами 
(фізичними 

особами, які не є 
підприємцями) 

валютних 
цінностей на 
рахунках за 

межами України 

37 Здійснення 
валютних операцій 

206 Індивідуальна ліцензія 
на розміщення 
резидентами 

(юридичними та 
фізичними особами) 

валютних цінностей на 
рахунках за межами 

України 

ні ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

220  Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за 
кордон (не за 

умови 
здійснення 
інвестиції 
протягом 

календарного 
року на суму 

38 Здійснення 
інвестицій за кордон 

207 Індивідуальна ліцензія 
на здійснення 

інвестицій за кордон 
(не за умови 

здійснення інвестиції 

протягом 
календарного року на 

суму понад 50 000 
доларів США 

(еквівалента цієї суми 
в іншій іноземній 

ні ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

понад 50 000 

доларів США 
(еквівалента цієї 

суми в іншій 
іноземній валюті 

за офіційним 
курсом гривні до 

іноземних 
валют, 

установленим 
Національним 

банком на день 
подання заяви 

на отримання 
ліцензії) на 

користь однієї 
особи) 

валюті за офіційним 

курсом гривні до 
іноземних валют, 

установленим 
Національним банком 
на день подання заяви 
на отримання ліцензії) 

на користь однієї 
особи) 

221  Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за 

кордон протягом 
календарного 

року на 
здійснення 

інвестиції(ій) на 
суму понад 50 

000 доларів США 
(еквівалента цієї 

суми в іншій 
іноземній валюті 

за офіційним 
курсом гривні до 

іноземних 
валют, 

установленим 
Національним 

банком на день 
подання заяви 
на отримання 

ліцензії) на 

38 Здійснення 
інвестицій за кордон 

208 Індивідуальна ліцензія 
на здійснення 

інвестицій за кордон 
протягом 

календарного року на 
здійснення 

інвестиції(ій) на суму 
понад 50 000 доларів 
США (еквівалента цієї 
суми в іншій іноземній 

валюті за офіційним 
курсом гривні до 
іноземних валют, 

установленим 
Національним банком 
на день подання заяви 

на отримання ліцензії) 
на користь однієї 

особи 

ні ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 
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№ п/п  Назва № п/п 
виду 

Вид № п/п 
підвид

у 

Підвид Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановленн
я  процедури 
ліцензування 
в ідповідно 
д о інших 
законів? 

Ч и допускає 
Закон про 

ліцензування 
встановлення 

процедури 
ліцензування з 
особливостями
, визначеними 

у інших 
законах? 

Ч и існують 
особливості 
ліцензуванн
я  цього виду 
д іяльності? 

Чи відповідає 
процедура 
залишення 

без розгляду 
процедурі, 

встановленій 
Законом про 
ліцензування

?  

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині 
процедури 

залишення без 
розгляду)? 

Ч и 
вичерпн

ий 
перелік 
підстав 

д ля 
в ідмови

?  

Ч и відповідає 
перелік 

підстав для 
в ідмови 

встановленом
у Законом про 
ліцензування? 

Ч и потребує 
приведення 
спеціальне 

законодавство у 
в ідповідність до 

Закону про 
ліцензування (в 

ч астині підстав та 
процедури відмови у 

видачі ліцензії)? 

користь однієї 

особи 
222  Індивідуальна 

ліцензія на 

здійснення 
резидентами 

майнових 
інвестицій за 

межами України 

39 Здійснення 
резидентами 

майнових інвестицій 
за межами України 

Немає Немає ні ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

223  Ліцензія на 
користування 

радіочастотним 
ресурсом 
України 

40 Користування 
радіочастотним 

ресурсом України 

Немає Немає ні ні так ні не потребує 
приведення 

так ні не потребує 
приведення 

224  Ліцензія на 
добування 

мисливських 
тварин 

41 Добування 
мисливських тварин 

Немає Немає ні ні так не 
передбачено 

не потребує 
приведення 

не 
передба

чено 

не 
передбачено 

не потребує 
приведення 
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Таблиця №15. 
Щодо строків видачі ліцензії 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

1 Банківська ліцензія 1 Банківська діяльність Немає Немає 2 місяці (у разі реорганізації - 3 дні)  не потребує 

2 Ліцензія на адміністрування фінансових активів для 
придбання товарів у групах 

2 Надання фінансових послуг 1 Ліцензія на адміністрування фінансових активів для 
придбання товарів у групах 

30 календарних днів 
(у разі коли надіслано запит щодо 

підтвердження достовірності 
поданих для отримання ліцензії 

документів або виникла потреба у 
проведенні перевірки таких 
документів іншим способом, 
зазначений строк може бути 

продовжений Головою 
Нацкомфінпослуг, але не більш як 

на 30 робочих днів) 

потребує 
приведення у 

відповідність 

3 Ліцензія на управління майном для фінансування 
об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з 

нерухомістю 

2 Надання фінансових послуг 2 Ліцензія на управління майном для фінансування 
об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з 

нерухомістю 

30 календарних днів 
(у разі коли надіслано запит щодо 

підтвердження достовірності 
поданих для отримання ліцензії 

документів або виникла потреба у 
проведенні перевірки таких 
документів іншим способом, 
зазначений строк може бути 

продовжений Головою 
Нацкомфінпослуг, але не більш як 

на 30 робочих днів) 

потребує 
приведення у 

відповідність 

4 Ліцензія з надання послуг у сфері страхування в 
частині проведення конкретних видів страхування, 

визначених законодавством 

2 Надання фінансових послуг 3 Ліцензія з надання послуг у сфері страхування в 
частині проведення конкретних видів страхування, 

визначених законодавством 

30 календарних днів 
(у разі коли надіслано запит щодо 

підтвердження достовірності 
поданих для отримання ліцензії 

документів або виникла потреба у 
проведенні перевірки таких 
документів іншим способом, 
зазначений строк може бути 

продовжений Головою 
Нацкомфінпослуг, але не більш як 

на 30 робочих днів) 

потребує 
приведення у 
відповідність 

5 Ліцензія на провадження господарської діяльності, 
яка передбачає залучення фінансових активів із 
зобов’язанням щодо наступного їх повернення 

2 Надання фінансових послуг 4 Ліцензія на провадження господарської діяльності, 
яка передбачає залучення фінансових активів із 
зобов’язанням щодо наступного їх повернення 

30 календарних днів 
(у разі коли надіслано запит щодо 

підтвердження достовірності 

поданих для отримання ліцензії 
документів або виникла потреба у 

проведенні перевірки таких 
документів іншим способом, 
зазначений строк може бути 

потребує 
приведення у 
відповідність 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

продовжений Головою 
Нацкомфінпослуг, але не більш як 

на 30 робочих днів) 

6 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
надання послуг з фінансового лізингу 

2 Надання фінансових послуг 5 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
надання послуг з фінансового лізингу 

30 календарних днів 
(у разі коли надіслано запит щодо 

підтвердження достовірності 
поданих для отримання ліцензії 

документів або виникла потреба у 
проведенні перевірки таких 
документів іншим способом, 

зазначений строк може бути 
продовжений Головою 

Нацкомфінпослуг, але не більш як 
на 30 робочих днів) 

потребує 
приведення у 
відповідність 

7 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту 

2 Надання фінансових послуг 6 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 

фінансового кредиту 

30 календарних днів 
(у разі коли надіслано запит щодо 

підтвердження достовірності 
поданих для отримання ліцензії 

документів або виникла потреба у 
проведенні перевірки таких 
документів іншим способом, 

зазначений строк може бути 
продовжений Головою 

Нацкомфінпослуг, але не більш як 
на 30 робочих днів) 

потребує 
приведення у 
відповідність 

8 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
надання гарантій та поручительства 

2 Надання фінансових послуг 7 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
надання гарантій та поручительства 

30 календарних днів 
(у разі коли надіслано запит щодо 

підтвердження достовірності 
поданих для отримання ліцензії 

документів або виникла потреба у 
проведенні перевірки таких 
документів іншим способом, 
зазначений строк може бути 

продовжений Головою 
Нацкомфінпослуг, але не більш як 

на 30 робочих днів) 

потребує 
приведення у 
відповідність 

9 Ліцензія з надання послуг з факторингу 2 Надання фінансових послуг 8 Ліцензія з надання послуг з факторингу 30 календарних днів 
(у разі коли надіслано запит щодо 

підтвердження достовірності 
поданих для отримання ліцензії 

документів або виникла потреба у 
проведенні перевірки таких 
документів іншим способом, 
зазначений строк може бути 

продовжений Головою 
Нацкомфінпослуг, але не більш як 

на 30 робочих днів) 

потребує 
приведення у 
відповідність 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

10 Ліцензія на довірче управління фінансовими 
активами 

2 Надання фінансових послуг 9 Ліцензія на довірче управління фінансовими 
активами 

30 календарних днів 
(у разі коли надіслано запит щодо 

підтвердження достовірності 
поданих для отримання ліцензії 

документів або виникла потреба у 
проведенні перевірки таких 
документів іншим способом, 

зазначений строк може бути 
продовжений Головою 

Нацкомфінпослуг, але не більш як 
на 30 робочих днів) 

потребує 
приведення у 
відповідність 

11 Ліцензія на надання послуг в системі 
накопичувального пенсійного забезпечення в 

частині адміністрування недержавних пенсійних 
фондів 

2 Надання фінансових послуг 10 Ліцензія на надання послуг в системі 
накопичувального пенсійного забезпечення в 

частині адміністрування недержавних пенсійних 
фондів 

30 календарних днів 
(у разі коли надіслано запит щодо 

підтвердження достовірності 
поданих для отримання ліцензії 

документів або виникла потреба у 
проведенні перевірки таких 
документів іншим способом, 
зазначений строк може бути 

продовжений Головою 
Нацкомфінпослуг, але не більш як 

на 30 робочих днів) 

потребує 
приведення у 
відповідність 

12 Ліцензія на здійснення діяльності із зберігання 
активів пенсійних фондів 

3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 11 Ліцензія на здійснення діяльності із зберігання 
активів пенсійних фондів 

три місяці не потребує 

13 Ліцензія з андеррайтингу 3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 12 Ліцензія з андеррайтингу три місяці не потребує 

14 Ліцензія з клірингової діяльності, яку провадить 
клірингова  

установа або Розрахунковий  
центр з обслуговування договорів на фінансових 

ринках 

3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 13 Ліцензія з клірингової діяльності, яку провадить 
клірингова  

установа або Розрахунковий  
центр з обслуговування договорів на фінансових 

ринках 

три місяці не потребує 

15 Ліцензія з клірингової діяльності, яку провадить 
Центральний депозитарій 

3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 14 Ліцензія з клірингової діяльності, яку провадить 
Центральний депозитарій 

три місяці не потребує 

16 Ліцензія з організації торгівлі на фондовому ринку 3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 15 Ліцензія з організації торгівлі на фондовому ринку три місяці не потребує 

17 Ліцензія на брокерську діяльність 3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 16 Ліцензія на брокерську діяльність три місяці не потребує 

18 Ліцензія на дилерську діяльність 3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 17 Ліцензія на дилерську діяльність три місяці не потребує 

19 Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності 
депозитарної установи 

3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 18 Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності 
депозитарної установи 

три місяці не потребує 

20 Ліцензія на здійснення діяльності з управління 

іпотечним покриттям для банків, які не отримували 
ліцензій на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку 

3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 19 Ліцензія на здійснення діяльності з управління 

іпотечним покриттям для банків, які не отримували 
ліцензій на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку 

три місяці не потребує 

21 Ліцензія на здійснення діяльності з управління 
іпотечним покриттям для небанківських фінансових 

3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 20 Ліцензія на здійснення діяльності з управління 
іпотечним покриттям для небанківських фінансових 

три місяці не потребує 
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установ, які не є професійними учасниками 
фондового ринку 

установ, які не є професійними учасниками 
фондового ринку 

22 Ліцензія на здійснення діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (компанія з 

управління активами) 

3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 21 Ліцензія на здійснення діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (компанія з 

управління активами) 

три місяці не потребує 

23 Ліцензія на здійснення діяльності управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з 

управління активами) професійним 
адміністратором недержавного пенсійного фонду 

3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 22 Ліцензія на здійснення діяльності управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з 

управління активами) професійним 
адміністратором недержавного пенсійного фонду 

три місяці не потребує 

24 Ліцензія на здійснення діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з 

управління активами) банком 

3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 23 Ліцензія на здійснення діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з 

управління активами) банком 

три місяці не потребує 

25 Ліцензія на здійснення діяльності з управління 
цінними паперами 

3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 24 Ліцензія на здійснення діяльності з управління 
цінними паперами 

три місяці не потребує 

26 Ліцензія на здійснення діяльності із зберігання 
активів інститутів спільного інвестування 

3 Професійна діяльність на ринку цінних паперів 25 Ліцензія на здійснення діяльності із зберігання 
активів інститутів спільного інвестування 

три місяці не потребує 

27 Ліцензія на діяльність провайдера програмної 
послуги 

4 Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення 26 Ліцензія на діяльність провайдера програмної 
послуги 

1 місяць не потребує 

28 Ліцензія на діяльність провайдера програмної 
послуги з використанням багатоканальних ефірних 

телемереж (в тому числі технологій “Телесело”, 
“МІТРІС”, “MMDS”, цифрових мультиплексів, мереж 

операторів мобільного зв’язку тощо) 

4 Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення 27 Ліцензія на діяльність провайдера програмної 
послуги з використанням багатоканальних ефірних 

телемереж (в тому числі технологій “Телесело”, 
“МІТРІС”, “MMDS”, цифрових мультиплексів, мереж 

операторів мобільного зв’язку тощо) 

1 місяць не потребує 

29 Ліцензія на супутникове мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення 28 Ліцензія на супутникове мовлення 1 місяць не потребує 

30 Ліцензія на ефірне мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення 29 Ліцензія на ефірне мовлення 60 днів не потребує 

31 Ліцензія на кабельне мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення 30 Ліцензія на кабельне мовлення 1 місяць не потребує 

32 Ліцензія на проводове мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення 31 Ліцензія на проводове мовлення 1 місяць не потребує 

33 Ліцензія на багатоканальне мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення 32 Ліцензія на багатоканальне мовлення 60 днів не потребує 

34 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
передачі електричної енергії (передача 

магістральними та міждержавними електричними 
мережами) 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 33 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
передачі електричної енергії (передача 

магістральними та міждержавними електричними 
мережами) 

10 робочих днів не потребує 

35 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва електричної енергії (в обсягах, що 

перевищують рівень, встановлений ліцензійними 
умовами) 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 34 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва електричної енергії (в обсягах, що 

перевищують рівень, встановлений ліцензійними 
умовами) 

10 робочих днів не потребує 

36 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії (передача 

електричної енергії місцевими (локальними) 
електромережами) 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 35 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії (передача 

електричної енергії місцевими (локальними) 
електромережами) 

10 робочих днів не потребує 

37 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання електричної енергії (постачання 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 36 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання електричної енергії (постачання 

10 робочих днів не потребує 
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електроенергії гарантованим постачальником 
електричної енергії/ постачання електричної енергії 

за регульованим тарифом) 

електроенергії гарантованим постачальником 
електричної енергії/ постачання електричної енергії 

за регульованим тарифом) 

38 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
оптового постачання електричної енергії  

5 Діяльність у сфері електроенергетики 37 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання електричної енергії за регульованим 

тарифом 

10 робочих днів не потребує 

39 Ліцензія на здійснення функцій гарантованого 
покупця 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 38 Ліцензія на здійснення функцій гарантованого 
покупця 

10 робочих днів не потребує 

40 Ліцензія на здійснення функцій оператора ринку 5 Діяльність у сфері електроенергетики 39 Ліцензія на здійснення функцій оператора ринку 10 робочих днів не потребує 

41 Ліцензія на здійснення функцій системного 
оператора 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 40 Ліцензія на здійснення функцій системного 
оператора 

10 робочих днів не потребує 

42 Ліцензія на виробництво джерел іонізуючого 
випромінювання 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 41 Ліцензія на виробництво джерел іонізуючого 
випромінювання 

2місяці не потребує 

43 Ліцензія на перевезення радіоактивних матеріалів 6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 42 Ліцензія на перевезення радіоактивних матеріалів 2місяці не потребує 

44 Ліцензія на переробку, зберігання радіоактивних 
відходів 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 43 Ліцензія на переробку, зберігання радіоактивних 
відходів 

2місяці не потребує 

45 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних матеріалів, 
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 44 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних матеріалів, 
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання 

2місяці не потребує 

46 Ліцензія на переробку уранових руд 6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 45 Ліцензія на переробку уранових руд 2місяці не потребує 

47 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

підготовки персоналу для експлуатації ядерної 
установки 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 46 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

підготовки персоналу для експлуатації ядерної 
установки 

2місяці не потребує 

48 Ліцензія на провадження діяльності, пов’язаної із 

здійсненням персоналом безпосереднього 
управління реакторною установкою, та діяльності 

посадових осіб експлуатуючої організації, до 
службових обов’язків яких належить здійснення 

організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із 
забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 47 Ліцензія на провадження діяльності, пов’язаної із 

здійсненням персоналом безпосереднього 
управління реакторною установкою, та діяльності 

посадових осіб експлуатуючої організації, до 
службових обов’язків яких належить здійснення 

організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із 
забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки не встановлено 

не потребує 

49 Ліцензія на використання джерел іонізуючого 
випромінювання: експлуатація ДІВ 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 48 Ліцензія на використання джерел іонізуючого 
випромінювання: експлуатація ДІВ 

2місяці не потребує 

50 Ліцензія на використання джерел іонізуючого 
випромінювання: зберігання ДІВ 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 49 Ліцензія на використання джерел іонізуючого 
випромінювання: зберігання ДІВ 

2місяці не потребує 

51 Ліцензія на використання джерел іонізуючого 
випромінювання: отримання (придбання) та 

передача (збут) ДІВ 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 50 Ліцензія на використання джерел іонізуючого 
випромінювання: отримання (придбання) та 

передача (збут) ДІВ 

2місяці не потребує 

52 Ліцензія на використання джерел іонізуючого 
випромінювання: технічне обслуговування ДІВ 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 51 Ліцензія на використання джерел іонізуючого 
випромінювання: технічне обслуговування ДІВ 

2місяці не потребує 
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53 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу ядерної 

установки: будівництво та введення в експлуатацію 
ядерної установки 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 52 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу ядерної 

установки: будівництво та введення в експлуатацію 
ядерної установки 

2 роки не потребує 

54 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу ядерної 

установки:Експлуатація ядерної установки 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 53 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу ядерної 

установки:Експлуатація ядерної установки 

2 роки не потребує 

55 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу ядерної 

установки: зняття з експлуатації ядерної установки 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 54 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу ядерної 

установки: зняття з експлуатації ядерної установки 

2 роки не потребує 

56 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу ядерної 

установки: будівництво сховища для захоронення 
радіоактивних відходів; Експлуатація сховища для 

захоронення радіоактивних відходів; Закриття 
сховища для захоронення радіоактивних відходів 

6 Діяльність у сфері використання ядерної енергії 55 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на 
окремому етапі життєвого циклу ядерної 

установки: будівництво сховища для захоронення 
радіоактивних відходів; Експлуатація сховища для 

захоронення радіоактивних відходів; Закриття 
сховища для захоронення радіоактивних відходів 

2 роки не потребує 

57 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
у сфері вищої освіти 

7 Освітня діяльність закладів освіти 56 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
у сфері вищої освіти 

10 днів  не потребує 

58 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
у сфері професійно-технічної освіти 

7 Освітня діяльність закладів освіти 57 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
у сфері професійно-технічної освіти 

10 днів  не потребує 

59 Ліцензія на провадження господарської діяльності 

у сфері дошкільної освіти 

7 Освітня діяльність закладів освіти 58 Ліцензія на провадження господарської діяльності 

у сфері дошкільної освіти 

10 днів  не потребує 

60 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
у сфері загальної середньої освіти 

7 Освітня діяльність закладів освіти 59 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
у сфері загальної середньої освіти 

10 днів  не потребує 

61 Ліцензія на право імпорту алкогольних напоїв  8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

60 Ліцензія на право імпорту алкогольних напоїв  не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  

зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 
Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
України  
не пізніше 10 календарних днів з 

дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

не потребує 

62 Ліцензія на право імпорту тютюнових виробів  8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

61 Ліцензія на право імпорту тютюнових виробів  не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 

не потребує 
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493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  
зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 
Мінекономіки №42 Рішення про 

видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
України  
не пізніше 10 календарних днів з 
дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

63 Ліцензія на право експорту алкогольних напоїв 8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

62 Ліцензія на право експорту алкогольних напоїв не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  

зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 
Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі 
України  
не пізніше 10 календарних днів з 
дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

не потребує 

64 Ліцензія на право експорту тютюнових виробів 8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

63 Ліцензія на право експорту тютюнових виробів не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  
зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 

Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
України  

не потребує 
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не пізніше 10 календарних днів з 
дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

65 Ліцензія на право імпорту спирту етилового, спирту 
етилового ректифікованого виноградного, спирту 

етилового ректифікованого плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

64 Ліцензія на право імпорту спирту етилового, спирту 
етилового ректифікованого виноградного, спирту 

етилового ректифікованого плодового 

не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 

15 днів від дати реєстрації заяви  
зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 
Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
України  
не пізніше 10 календарних днів з 
дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

не потребує 

66 Ліцензія на право експорту спирту етилового, 
спирту етилового ректифікованого виноградного, 

спирту етилового ректифікованого плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

65 Ліцензія на право експорту спирту етилового, 
спирту етилового ректифікованого виноградного, 

спирту етилового ректифікованого плодового 

не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  
зазначеними у пункті 10 цього 

Порядку органами. П.2.7. Наказу 
Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
України  
не пізніше 10 календарних днів з 
дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

не потребує 

67 Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом 
етиловим, спиртом етиловим ректифікованим 

виноградним, спиртом етиловим ректифікованим 
плодовим 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

66 Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом 
етиловим, спиртом етиловим ректифікованим 

виноградним, спиртом етиловим ректифікованим 
плодовим 

не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  

зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  

не потребує 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 
Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
України  

не пізніше 10 календарних днів з 
дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

68 Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв  8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

67 Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв  не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  
зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами.  

не потребує 

69 Ліцензія на виробництво тютюнових виробів 8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, алкогольними напоями 
та тютюновими виробами 

68 Ліцензія на виробництво тютюнових виробів не пізніше 30 календарних днів з 

дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  
зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами.  

не потребує 

70 Ліцензія на виробництво спирту етилового (у тому 
числі як лікарського засобу), спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту етилового 

ректифікованого плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

69 Ліцензія на виробництво спирту етилового (у тому 
числі як лікарського засобу), спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту етилового 

ректифікованого плодового 

Ліцензія або рішення про відмову у 
її видачі видається  

заявнику органом виконавчої 

влади, уповноваженим Кабінетом  
Міністрів України, не пізніше 30 

календарних днів з дня одержання  
зазначених у цьому Законі 

документів. 

не потребує 

71 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом-сирцем 
виноградним і спиртом-сирцем плодовим 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

70 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом-сирцем 
виноградним і спиртом-сирцем плодовим 

Ліцензія або рішення про відмову у 
її видачі видається  

заявнику органом виконавчої 
влади, уповноваженим Кабінетом  

Міністрів України, не пізніше 30 
календарних днів з дня одержання  

зазначених у цьому Законі 
документів. 

не потребує 
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72 Ліцензія на виробництво спирту коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

71 Ліцензія на виробництво спирту коньячного і 
плодового 

Ліцензія або рішення про відмову у 
її видачі видається  

заявнику органом виконавчої 
влади, уповноваженим Кабінетом  

Міністрів України, не пізніше 30 
календарних днів з дня одержання  

зазначених у цьому Законі 

документів. 

не потребує 

73 Ліцензія на виробництво спирту-сирцю 
виноградного і спирту-сирцю плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

72 Ліцензія на виробництво спирту-сирцю 
виноградного і спирту-сирцю плодового 

Ліцензія або рішення про відмову у 
її видачі видається  

заявнику органом виконавчої 
влади, уповноваженим Кабінетом  

Міністрів України, не пізніше 30 
календарних днів з дня одержання  

зазначених у цьому Законі 
документів. 

не потребує 

74 Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними 
напоями  

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

73 Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними 
напоями  

не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 

відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  
зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 
Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 

України  
не пізніше 10 календарних днів з 
дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

не потребує 

75 Ліцензія на оптову торгівлю сидром та перрі (без 
додання спирту) 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

74 Ліцензія на оптову торгівлю сидром та перрі (без 
додання спирту) 

не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 

15 днів від дати реєстрації заяви  
зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 
Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 

не потребує 
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економічного розвитку і торгівлі 
України  
не пізніше 10 календарних днів з 
дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

76 Ліцензія на оптову торгівлю пивом 8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

75 Ліцензія на оптову торгівлю пивом не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 

відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  
зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 
Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
України  
не пізніше 10 календарних днів з 
дня одержання зазначених у цьому  

порядку документів 

не потребує 

77 Ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими 
виробами 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

76 Ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими 
виробами 

не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 

15 днів від дати реєстрації заяви  
зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 
Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
України  
не пізніше 10 календарних днів з 
дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

не потребує 

78 Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними 
напоями (крім столових вин)  

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

77 Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними 
напоями (крім столових вин)  

Ліцензія або рішення про відмову в 
її видачі видається заявнику не 

пізніше 10 календарних днів з дня 
одержання зазначених у цьому 
Законі документів. Згідно п. 29 
Порядку № 493 - Рішення про 

не потребує 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

видачу або про відмову у видачі 
ліцензії приймається не пізніше ніж 

через 15 днів від дати реєстрації 
заяви зазначеними у пункті 26 

цього Порядку органами. 

79 Ліцензія на роздрібну торгівлю сидром та перрі 8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

78 Ліцензія на роздрібну торгівлю сидром та перрі Ліцензія або рішення про відмову в 
її видачі видається заявнику не 

пізніше 10 календарних днів з дня 
одержання зазначених у цьому 

Законі документів 

не потребує 

80 Ліцензія на роздрібну торгівлю пивом 8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

79 Ліцензія на роздрібну торгівлю пивом Ліцензія або рішення про відмову в 
її видачі видається заявнику не 

пізніше 10 календарних днів з дня 

одержання зазначених у цьому 
Законі документів. Згідно п. 11 
Порядку № 493 - Рішення про 

видачу або про відмову у видачі 
ліцензії  

приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  

зазначеними у пункті 10 цього 

Порядку органами.  

не потребує 

81 Ліцензія на виробництво коньяку та алкогольних 
напоїв за коньячною технологією 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

80 Ліцензія на виробництво коньяку та алкогольних 
напоїв за коньячною технологією 

Ліцензія або рішення про відмову у 
її видачі видається  

заявнику органом виконавчої 
влади, уповноваженим Кабінетом  

Міністрів України, не пізніше 30 
календарних днів з дня одержання  

зазначених у цьому Законі 
документів. 

не потребує 

82 Ліцензія на право імпорту спирту коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

81 Ліцензія на право імпорту спирту коньячного і 
плодового 

не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  

приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  
зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 

Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 

України  
не пізніше 10 календарних днів з 

не потребує 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

83 Ліцензія на право експорту спирту коньячного і 
плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

82 Ліцензія на право експорту спирту коньячного і 
плодового 

не пізніше 30 календарних днів з 
дня одержання  
зазначених у цьому Законі 
документів. Згідно п. 11 Порядку № 
493 - Рішення про видачу або про 
відмову у видачі ліцензії  
приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  

зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами. П.2.7. Наказу 
Мінекономіки №42 Рішення про 
видачу або відмову у видачі ліцензії  
приймається Міністерством 
економічного розвитку і торгівлі 
України  
не пізніше 10 календарних днів з 
дня одержання зазначених у цьому  
порядку документів 

не потребує 

84 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на медичні 

цілі 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, алкогольними напоями 
та тютюновими виробами 

83 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на медичні 

цілі 
не встановлено 

не потребує 

85 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, алкогольними напоями 
та тютюновими виробами 

84 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 
не встановлено 

не потребує 

86 Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими 
виробами 

8 Виробництво і торгівля спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, алкогольними напоями 

та тютюновими виробами 

85 Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими 
виробами 

Ліцензія або рішення про відмову в 
її видачі видається заявнику не 

пізніше 10 календарних днів з дня 
одержання зазначених у цьому 
Законі документів. Згідно п. 11 
Порядку № 493 - Рішення про 

видачу або про відмову у видачі 
ліцензії  

приймається не пізніше ніж через 
15 днів від дати реєстрації заяви  

зазначеними у пункті 10 цього 
Порядку органами.  

не потребує 

87 Ліцензія на надання послуг з технічного 
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, 
проводового радіомовлення та телемереж 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

86 Ліцензія на надання послуг з технічного 
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, 
проводового радіомовлення та телемереж 

30 робочих днів не потребує 

88 Ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного) 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

87 Ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного) 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

30 робочих днів не потребує 
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мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку 

мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку 

89 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

88 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 

електрозв'язку 

30 робочих днів не потребує 

90 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з використанням 

безпроводового доступу до телекомунікаційної 
мережі з правом технічного обслуговування і 

надання в користування каналів електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

89 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з використанням 

безпроводового доступу до телекомунікаційної 
мережі з правом технічного обслуговування і 

надання в користування каналів електрозв'язку 

30 робочих днів не потребує 

91 Ліцензія на надання послуг з технічного 
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, 
проводового радіомовлення та телемереж за 

результатами конкурсу 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

90 Ліцензія на надання послуг з технічного 
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 

мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, 
проводового радіомовлення та телемереж за 

результатами конкурсу 

60 календарних днів не потребує 

92 Ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного) 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку за результатами конкурсу 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

91 Ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного) 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку за результатами конкурсу 

60 календарних днів не потребує 

93 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку за результатами конкурсу 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

92 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних 
мереж і надання в користування каналів 
електрозв'язку за результатами конкурсу 

60 календарних днів не потребує 

94 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з використанням 

безпроводового доступу до телекомунікаційної 

мережі з правом технічного обслуговування і 
надання в користування каналів електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

93 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з використанням 

безпроводового доступу до телекомунікаційної 

мережі з правом технічного обслуговування і 
надання в користування каналів електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

60 календарних днів не потребує 

95 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виявлення закладних пристроїв 

10 Діяльність у галузі криптографічного захисту 
інформації (крім послуг електронного цифрового 

підпису) та технічного захисту інформації 

94 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виявлення закладних пристроїв 

10 робочих днів не потребує 

96 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
оцінювання захищеності інформації усіх видів, у 
тому числі інформації, що становить державну 

таємницю 

10 Діяльність у галузі криптографічного захисту 
інформації (крім послуг електронного цифрового 

підпису) та технічного захисту інформації 

95 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
оцінювання захищеності інформації усіх видів, у 
тому числі інформації, що становить державну 

таємницю 10 робочих днів 

не потребує 

97 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
оцінювання захищеності інформації, що не 

становить державної таємниці 

10 Діяльність у галузі криптографічного захисту 
інформації (крім послуг електронного цифрового 

підпису) та технічного захисту інформації 

96 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
оцінювання захищеності інформації, що не 

становить державної таємниці 10 робочих днів 

не потребує 

98 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання, монтаж (встановлення), налаштування, 
технічне обслуговування (супроводження), ремонт 

10 Діяльність у галузі криптографічного захисту 
інформації (крім послуг електронного цифрового 

підпису) та технічного захисту інформації 

97 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання, монтаж (встановлення), налаштування, 
технічне обслуговування (супроводження), ремонт 10 робочих днів 

не потребує 
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та/або утилізація криптосистем і засобів 
криптографічного захисту інформації (з наданням 

права провадження діяльності у галузі 
криптографічного захисту інформації, що становить 

державну таємницю; з наданням права 
провадження діяльності у галузі криптографічного 

захисту службової інформації) 

та/або утилізація криптосистем і засобів 
криптографічного захисту інформації (з наданням 

права провадження діяльності у галузі 
криптографічного захисту інформації, що становить 

державну таємницю; з наданням права 
провадження діяльності у галузі криптографічного 

захисту службової інформації) 

99 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
розроблення і складення конструкторської та іншої 
технічної документації, виробництво криптосистем 

і засобів криптографічного захисту інформації (з 
наданням права провадження діяльності у галузі 

криптографічного захисту інформації, що становить 
державну таємницю; з наданням права 

провадження діяльності у галузі криптографічного 
захисту службової інформації) 

10 Діяльність у галузі криптографічного захисту 
інформації (крім послуг електронного цифрового 

підпису) та технічного захисту інформації 

98 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
розроблення і складення конструкторської та іншої 
технічної документації, виробництво криптосистем 

і засобів криптографічного захисту інформації (з 
наданням права провадження діяльності у галузі 

криптографічного захисту інформації, що становить 
державну таємницю; з наданням права 

провадження діяльності у галузі криптографічного 
захисту службової інформації) 10 робочих днів 

не потребує 

100 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
тематичних та експертних досліджень 

криптосистем і засобів криптографічного захисту 
інформації (з наданням права провадження 
діяльності у галузі криптографічного захисту 

інформації, що становить державну таємницю; з 
наданням права провадження діяльності у галузі 
криптографічного захисту службової інформації) 

10 Діяльність у галузі криптографічного захисту 
інформації (крім послуг електронного цифрового 

підпису) та технічного захисту інформації 

99 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
тематичних та експертних досліджень 

криптосистем і засобів криптографічного захисту 
інформації (з наданням права провадження 
діяльності у галузі криптографічного захисту 

інформації, що становить державну таємницю; з 
наданням права провадження діяльності у галузі 
криптографічного захисту службової інформації) 10 робочих днів 

не потребує 

101 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
будівництва об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з середніми 
наслідками 

11 Будівництво об’єктів, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів з 

середніми та значними наслідками 

100 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
будівництва об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з середніми 
наслідками 10 робочих днів 

не потребує 

102 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
будівництва об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з значними 
наслідками 

11 Будівництво об’єктів, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об’єктів з 

середніми та значними наслідками 

101 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
будівництва об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з значними 
наслідками 10 робочих днів 

не потребує 

103 Ліцензія на виробництво лікарських засобів 12 Виробництво лікарських засобів, оптова та 
роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт 

лікарських засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів) 

102 Ліцензія на виробництво лікарських засобів 10 робочих днів не потребує 

104 Ліцензія на оптову та роздрібну торгівлю 
лікарськими засобами 

12 Виробництво лікарських засобів, оптова та 
роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт 

лікарських засобів (крім активних 
фармацевтичних інгредієнтів) 

103 Ліцензія на оптову та роздрібну торгівлю 
лікарськими засобами 

10 робочих днів не потребує 

105 Ліцензія на імпорт лікарських засобів (крім 

активних фармацевтичних інгредієнтів) 

12 Виробництво лікарських засобів, оптова та 

роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт 
лікарських засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів) 

104 Ліцензія на імпорт лікарських засобів (крім 

активних фармацевтичних інгредієнтів) 

10 робочих днів не потребує 

106 Ліцензія на виробництво боєприпасів до 
вогнепальної зброї невійськового призначення 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

105 Ліцензія на виробництво боєприпасів до 
вогнепальної зброї невійськового призначення 

10 робочих днів не потребує 



797 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною 
зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду; виробництво спеціальних 
засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 

та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 
оборони та їх продаж 

107 Ліцензія на виробництво спеціальних засобів 
активної оборони 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною 
зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво спеціальних 

засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 

та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 
оборони та їх продаж 

106 Ліцензія на виробництво спеціальних засобів 
активної оборони 

10 робочих днів не потребує 

108 Ліцензія на виробництво спеціальних засобів 
індивідуального захисту 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною 
зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво спеціальних 

засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 

оборони та їх продаж 

107 Ліцензія на виробництво спеціальних засобів 
індивідуального захисту 

10 робочих днів не потребує 

109 Ліцензія на виробництво спеціальних засобів, 
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної 

дії 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною 
зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво спеціальних 

108 Ліцензія на виробництво спеціальних засобів, 
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної 

дії 

10 робочих днів не потребує 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 

оборони та їх продаж 

110 Ліцензія на виробництво холодної зброї 13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною 

зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво спеціальних 

засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 

оборони та їх продаж 

109 Ліцензія на виробництво холодної зброї 10 робочих днів не потребує 

111 Ліцензія на продаж спеціальних засобів, 
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної 

дії, активної оборони 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, холодною 
зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво спеціальних 

засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 

оборони та їх продаж 

110 Ліцензія на продаж спеціальних засобів, 
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної 

дії, активної оборони 

10 робочих днів не потребує 

112 Ліцензія на право торгівлі боєприпасами до 
вогнепальної зброї невійськового призначення 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною 
зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво спеціальних 

засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 

оборони та їх продаж 

111 Ліцензія на право торгівлі боєприпасами до 
вогнепальної зброї невійськового призначення 

10 робочих днів не потребує 

113 Ліцензія на право торгівлі вогнепальною зброєю 
невійськового призначення 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 

112 Ліцензія на право торгівлі вогнепальною зброєю 
невійськового призначення 

10 робочих днів не потребує 
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вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, холодною 
зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво спеціальних 

засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 

оборони та їх продаж 
114 Ліцензія на право торгівлі вогнепальною зброєю 

невійськового призначення та боєприпасами до 

неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю 
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів на секунду 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною 
зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво спеціальних 

засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 

оборони та їх продаж 

113 Ліцензія на право торгівлі вогнепальною зброєю 
невійськового призначення та боєприпасами до 

неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю 
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту 

кулі понад 100 метрів на секунду 

10 робочих днів не потребує 

115 Ліцензія на право торгівлі холодною зброєю 13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною 
зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду; виробництво спеціальних 
засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 

та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 
оборони та їх продаж 

114 Ліцензія на право торгівлі холодною зброєю 10 робочих днів не потребує 

116 Ліцензія на продаж спеціальних засобів 
індивідуального захисту 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною 

зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво спеціальних 

засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 

оборони та їх продаж 

115 Ліцензія на продаж спеціальних засобів 
індивідуального захисту 

10 робочих днів не потребує 
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Назва № 
п/п 

виду 
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117 Ліцензія на ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення, холодної зброї, 
пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і 

швидкістю польоту кулі понад 100 м/с 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною 

зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво спеціальних 

засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 

оборони та їх продаж 

116 Ліцензія на ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення, холодної зброї, 
пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і 

швидкістю польоту кулі понад 100 м/с 

10 робочих днів не потребує 

118 Ліцензія на виробництво вогнепальної зброї 
невійськового призначення 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення і боєприпасів до неї, 

холодної зброї, пневматичної зброї калібру 
понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, холодною 
зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду; виробництво спеціальних 
засобів, заряджених речовинами сльозоточивої 

та дратівної дії, індивідуального захисту, активної 
оборони та їх продаж 

117 Ліцензія на виробництво вогнепальної зброї 
невійськового призначення 

10 робочих днів не потребує 

119 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва вибухових матеріалів промислового 

призначення 

14 Виробництво вибухових матеріалів 
промислового призначення за переліком, що 

визначається Кабінетом Міністрів України 

Немає Немає 10 робочих днів не потребує 

120 Ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної 
придатності (технічне обслуговування) систем 

пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, 
аерозольні) 

15 Надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення 

118 Ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної 
придатності (технічне обслуговування) систем 

пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, 
аерозольні) 

10 робочих днів не потребує 

121 Ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної 
придатності (технічне обслуговування) систем 

пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу 

та управління евакуюванням людей, устаткування 
передавання тривожних сповіщень 

15 Надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення 

119 Ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної 
придатності (технічне обслуговування) систем 

пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу 

та управління евакуюванням людей, устаткування 
передавання тривожних сповіщень 

10 робочих днів не потребує 

122 Ліцензія здійснення діяльності з монтажу, 
підтримання експлуатаційної придатності (технічне 

обслуговування) систем протидимного захисту 

15 Надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення 

120 Ліцензія здійснення діяльності з монтажу, 
підтримання експлуатаційної придатності (технічне 

обслуговування) систем протидимного захисту 

10 робочих днів не потребує 

123 Ліцензія на здійснення діяльності з спостерігання за 
системами протипожежного захисту 

15 Надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення 

121 Ліцензія на здійснення діяльності з спостерігання за 
системами протипожежного захисту 

10 робочих днів не потребує 

124 Ліцензія на здійснення діяльності з технічного 
обслуговування первинних засобів пожежогасіння 

(водяні, пінні, порошкові, газові вогнегасники) 

15 Надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення 

122 Ліцензія на здійснення діяльності з технічного 
обслуговування первинних засобів пожежогасіння 

(водяні, пінні, порошкові, газові вогнегасники) 

10 робочих днів не потребує 
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№ 
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125 Ліцензія на здійснення оцінки (експертизи) 
протипожежного стану підприємства, об’єкта чи 

приміщення 

15 Надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення 

123 Ліцензія на здійснення оцінки (експертизи) 
протипожежного стану підприємства, об’єкта чи 

приміщення 

10 робочих днів не потребує 

126 Ліцензія на здійснення робіт з вогнезахисту, 
вогнезахисне просочування (глибоке та 
поверхневе), вогнезахисне обробляння 

(фарбування, штукатурення, обмотування, 
облицювання), вогнезахисне заповнювання 

15 Надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення 

124 Ліцензія на здійснення робіт з вогнезахисту, 
вогнезахисне просочування (глибоке та 
поверхневе), вогнезахисне обробляння 

(фарбування, штукатурення, обмотування, 
облицювання), вогнезахисне заповнювання 

10 робочих днів не потребує 

127 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
видалення небезпечних відходів, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів України 

16 Виробництво особливо небезпечних хімічних 
речовин, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, поводження з небезпечними 
відходами 

125 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
видалення небезпечних відходів, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів України 

10 робочих днів не потребує 

128 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва особливо небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких визначається Кабінетом 
Міністрів України 

16 Виробництво особливо небезпечних хімічних 
речовин, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, поводження з небезпечними 
відходами 

126 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва особливо небезпечних хімічних 

речовин, перелік яких визначається Кабінетом 
Міністрів України 

10 робочих днів не потребує 

129 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
захоронення небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних хімічних 
речовин, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, поводження з небезпечними 

відходами 

127 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
захоронення небезпечних відходів 

10 робочих днів не потребує 

130 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
зберігання небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних хімічних 
речовин, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, поводження з небезпечними 
відходами 

128 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
зберігання небезпечних відходів 

10 робочих днів не потребує 

131 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
збирання небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних хімічних 
речовин, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, поводження з небезпечними 
відходами 

129 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
збирання небезпечних відходів 

10 робочих днів не потребує 

132 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
знешкодження небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних хімічних 
речовин, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, поводження з небезпечними 
відходами 

130 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
знешкодження небезпечних відходів 

10 робочих днів не потребує 

133 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
оброблення (перероблення, сортування) 

небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних хімічних 
речовин, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, поводження з небезпечними 
відходами 

131 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
оброблення (перероблення, сортування) 

небезпечних відходів 

10 робочих днів не потребує 

134 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
утилізації небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних хімічних 
речовин, перелік яких визначається Кабінетом 

Міністрів України, поводження з небезпечними 
відходами 

132 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
утилізації небезпечних відходів 

10 робочих днів не потребує 

135 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (екстрена медична допомога) 

17 Медична практика 133 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (екстрена медична допомога) 

10 робочих днів не потребує 

136 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (первинна медична допомога) 

17 Медична практика 134 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (первинна медична допомога) 

10 робочих днів не потребує 
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137 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (вторинна (спеціалізована) 

медична допомога) 

17 Медична практика 135 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (вторинна (спеціалізована) 

медична допомога) 

10 робочих днів не потребує 

138 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога) 

17 Медична практика 136 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога) 

10 робочих днів не потребує 

139 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (паліативна медична допомога) 

17 Медична практика 137 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (паліативна медична допомога) 

10 робочих днів не потребує 

140 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (медична реабілітація) 

17 Медична практика 138 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
медичної практики (медична реабілітація) 

10 робочих днів не потребує 

141 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
банків пуповинної крові, інших тканин і клітин 

людини 

18 Діяльність банків пуповинної крові, інших тканин 
і клітин людини згідно з переліком, 

затвердженим Міністерством охорони здоров’я 
України 

Немає Ліцензія на провадження господарської діяльності 
банків пуповинної крові, інших тканин і клітин 

людини 

10 робочих днів не потребує 

142 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
ветеринарної практики 

19 Ветеринарна практика Немає Немає 10 робочих днів не потребує 

143 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
випуску лотерей 

20 Випуск та проведення лотерей 139 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
випуску лотерей 10 робочих днів 

не потребує 

144 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
проведення лотерей 

20 Випуск та проведення лотерей 140 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
проведення лотерей 10 робочих днів 

не потребує 

145 Ліцензія на провадження туроператорської 
діяльності 

21 Туроператорська діяльність Немає Немає 10 робочих днів не потребує 

146 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
посередництва у працевлаштуванні за кордоном 

22 Посередництво у працевлаштуванні за кордоном Немає Немає 10 робочих днів не потребує 

147 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
промислового вилову водних біоресурсів за 

межами юрисдикції України 

23 Промисловий вилов водних біоресурсів за 
межами юрисдикції України 

Немає Немає 10 робочих днів не потребує 

148 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
культивування рослин, включених до таблиці І 

Переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України 

24 Культивування рослин, включених до таблиці 
Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, перевезення, 
придбання, реалізація (відпуск), ввезення на 

територію України, вивезення з території 
України, використання, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

включених до зазначеного Переліку 

141 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
культивування рослин, включених до таблиці І 

Переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України 

10 робочих днів не потребує 

149 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
ввезення на територію України, вивезення з 

території України наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, включених до 

Переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України 

24 Культивування рослин, включених до таблиці 
Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, перевезення, 
придбання, реалізація (відпуск), ввезення на 

територію України, вивезення з території 
України, використання, знищення наркотичних 

142 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
ввезення на територію України, вивезення з 

території України наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, включених до 

Переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України 

10 робочих днів не потребує 
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засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
включених до зазначеного Переліку 

150 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
використання наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині 

24 Культивування рослин, включених до таблиці 
Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, перевезення, 
придбання, реалізація (відпуск), ввезення на 

територію України, вивезення з території 
України, використання, знищення наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
включених до зазначеного Переліку 

143 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
використання наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині 

10 робочих днів не потребує 

151 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

виробництва, виготовлення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, що 

зареєстровані як лікарські засоби 

24 Культивування рослин, включених до таблиці 

Переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України, розроблення, виробництво, 
виготовлення, зберігання, перевезення, 

придбання, реалізація (відпуск), ввезення на 
територію України, вивезення з території 

України, використання, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

включених до зазначеного Переліку 

144 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

виробництва, виготовлення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, що 

зареєстровані як лікарські засоби 

10 робочих днів не потребує 

152 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
культивування рослин, включених до таблиці ІV 

Переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України 

24 Культивування рослин, включених до таблиці 
Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, перевезення, 
придбання, реалізація (відпуск), ввезення на 

територію України, вивезення з території 
України, використання, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

включених до зазначеного Переліку 

145 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
культивування рослин, включених до таблиці ІV 

Переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 

Міністрів України 

10 робочих днів не потребує 

153 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
перевезення наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, включених до переліку 

24 Культивування рослин, включених до таблиці 
Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, перевезення, 
придбання, реалізація (відпуск), ввезення на 

територію України, вивезення з території 
України, використання, знищення наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 
включених до зазначеного Переліку 

146 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
перевезення наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, включених до переліку 

10 робочих днів не потребує 

154 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
придбання, зберігання, відпуску, використання 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у закладах охорони здоров’я 

24 Культивування рослин, включених до таблиці 
Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, перевезення, 

147 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
придбання, зберігання, відпуску, використання 

наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у закладах охорони здоров’я 

10 робочих днів не потребує 
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придбання, реалізація (відпуск), ввезення на 
територію України, вивезення з території 

України, використання, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

включених до зазначеного Переліку 

155 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
реалізації (відпуску) наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, що 

зареєстровані як лікарські засоби 

24 Культивування рослин, включених до таблиці 
Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, перевезення, 

придбання, реалізація (відпуск), ввезення на 
територію України, вивезення з території 

України, використання, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

включених до зазначеного Переліку 

148 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
реалізації (відпуску) наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, що 

зареєстровані як лікарські засоби 

10 робочих днів не потребує 

156 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
із знищення наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів 

24 Культивування рослин, включених до таблиці 
Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України, розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, перевезення, 
придбання, реалізація (відпуск), ввезення на 

територію України, вивезення з території 
України, використання, знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

включених до зазначеного Переліку 

149 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
із знищення наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів 

10 робочих днів не потребує 

157 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виготовлення спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації (не для потреб 

державних (іноземних) замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана з розробленням, 
виготовленням, постачанням спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з каналів 
зв’язку та інших технічних засобів негласного 
отримання інформації (критерії належності та 

перелік технічних засобів негласного отримання 
інформації визначаються Кабінетом Міністрів 
України за поданням Служби безпеки України) 

150 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виготовлення спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації (не для потреб 

державних (іноземних) замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею) 

10 робочих днів не потребує 

158 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації (не для потреб 
державних (іноземних) замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана з розробленням, 
виготовленням, постачанням спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з каналів 

зв’язку та інших технічних засобів негласного 
отримання інформації (критерії належності та 

перелік технічних засобів негласного отримання 
інформації визначаються Кабінетом Міністрів 

України за поданням Служби безпеки України) 

151 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації (не для потреб 
державних (іноземних) замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею) 

10 робочих днів не потребує 

159 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
розроблення спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації (не для потреб 

державних (іноземних) замовників, що передбачає 

25 Діяльність, пов’язана з розробленням, 
виготовленням, постачанням спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з каналів 
зв’язку та інших технічних засобів негласного 
отримання інформації (критерії належності та 

перелік технічних засобів негласного отримання 

152 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
розроблення спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації (не для потреб 

державних (іноземних) замовників, що передбачає 

10 робочих днів не потребує 
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провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею) 

інформації визначаються Кабінетом Міністрів 
України за поданням Служби безпеки України) 

провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею) 

160 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виготовлення спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею 

25 Діяльність, пов’язана з розробленням, 
виготовленням, постачанням спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з каналів 
зв’язку та інших технічних засобів негласного 
отримання інформації (критерії належності та 

перелік технічних засобів негласного отримання 
інформації визначаються Кабінетом Міністрів 
України за поданням Служби безпеки України) 

153 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виготовлення спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею 

10 робочих днів не потребує 

161 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації для потреб 
державних (іноземних) замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею 

25 Діяльність, пов’язана з розробленням, 
виготовленням, постачанням спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з каналів 

зв’язку та інших технічних засобів негласного 
отримання інформації (критерії належності та 

перелік технічних засобів негласного отримання 
інформації визначаються Кабінетом Міністрів 
України за поданням Служби безпеки України) 

154 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації для потреб 
державних (іноземних) замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею 

10 робочих днів не потребує 

162 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
розроблення спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею 

25 Діяльність, пов’язана з розробленням, 
виготовленням, постачанням спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з каналів 
зв’язку та інших технічних засобів негласного 
отримання інформації (критерії належності та 

перелік технічних засобів негласного отримання 

інформації визначаються Кабінетом Міністрів 
України за поданням Служби безпеки України) 

155 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
розроблення спеціальних технічних засобів для 

зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею 

10 робочих днів не потребує 

163 Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів вантажними 

автомобілями 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

156 Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів вантажними 

автомобілями 

10 робочих днів не потребує 

164 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів 
автобусами 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

157 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів 
автобусами 

10 робочих днів не потребує 

165 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів 
легковими автомобілями на замовлення 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

158 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів 
легковими автомобілями на замовлення 

10 робочих днів не потребує 
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166 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів 
легковими автомобілями на замовлення 

(самозайнятими автомобільними перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

159 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів 
легковими автомобілями на замовлення 

(самозайнятими автомобільними перевізниками) 

10 робочих днів не потребує 

167 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів на 
таксі 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 

пасажирів та вантажів автомобільним 
транспортом 

160 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів на 
таксі 

10 робочих днів не потребує 

168 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів на 

таксі (самозайнятими автомобільними 
перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

161 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів на 

таксі (самозайнятими автомобільними 
перевізниками) 

10 робочих днів не потребує 

169 Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів 
вантажними автомобілями (крім перевезення 

небезпечних вантажів та небезпечних відходів) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

162 Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів 
вантажними автомобілями (крім перевезення 

небезпечних вантажів та небезпечних відходів) 

10 робочих днів не потребує 

170 Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів вантажними 

автомобілями 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

163 Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів вантажними 

автомобілями 

10 робочих днів не потребує 

171 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів 
автобусами 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

164 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів 
автобусами 

10 робочих днів не потребує 

172 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів 
легковими автомобілями на замовлення 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 

автомобільним, залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

165 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів 
легковими автомобілями на замовлення 

10 робочих днів не потребує 

173 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів 
легковими автомобілями на замовлення 

(самозайнятими автомобільними перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 

166 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів 
легковими автомобілями на замовлення 

(самозайнятими автомобільними перевізниками) 

10 робочих днів не потребує 
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пасажирів та вантажів автомобільним 
транспортом 

174 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на 
таксі 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

167 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на 
таксі 

10 робочих днів не потребує 

175 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на 
таксі (самозайнятими автомобільними 

перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

168 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на 
таксі (самозайнятими автомобільними 

перевізниками) 

10 робочих днів не потребує 

176 Ліцензія на перевезення пасажирів 
малими/маломірними суднами 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 

автомобільним, залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

169 Ліцензія на перевезення пасажирів 
малими/маломірними суднами 

10 робочих днів не потребує 

177 Ліцензія на перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів на суднах (крім 

малих/маломірних суден) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

170 Ліцензія на перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів на суднах (крім 

малих/маломірних суден) 

10 робочих днів не потребує 

178 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

надання послуг з перевезення небезпечних 
вантажів повітряним транспортом 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

171 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

надання послуг з перевезення небезпечних 
вантажів повітряним транспортом 

10 робочих днів не потребує 

179 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
надання послуг з перевезення небезпечних 

відходів повітряним транспортом 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

172 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
надання послуг з перевезення небезпечних 

відходів повітряним транспортом 

10 робочих днів не потребує 

180 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
надання послуг з перевезення пасажирів 

повітряним транспортом 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

173 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
надання послуг з перевезення пасажирів 

повітряним транспортом 

10 робочих днів не потребує 
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181 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
перевезення небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів залізничним транспортом 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 
пасажирів та вантажів автомобільним 

транспортом 

174 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
перевезення небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів залізничним транспортом 

10 робочих днів не потребує 

182 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
перевезення пасажирів залізничним транспортом 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, морським, 
автомобільним, залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні перевезення 

пасажирів та вантажів автомобільним 
транспортом 

175 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
перевезення пасажирів залізничним транспортом 

10 робочих днів не потребує 

183 Разова (індивідуальна) ліцензія 27 Зовнішньоекономічна діяльність 176 Разова (індивідуальна) ліцензія 15 робочих днів не потребує 

184 Ліцензія на експорт товарів  27 Зовнішньоекономічна діяльність 177 Ліцензія на експорт товарів  1) У разі запровадження режиму 
автоматичного ліцензування строк  

видачі ліцензії не повинен 
перевищувати 10 робочих днів від 

дати  
одержання заявки та інших 
необхідних документів, що 

відповідають  

установленим вимогам. 
 

2) У разі запровадження режиму 
неавтоматичного ліцензування:  

 
строк розгляду заявок не повинен 

перевищувати 30 днів від  
дати їх одержання, якщо заявки 

розглядаються в порядку їх  
надходження, та більше 60 днів від 

дати закінчення оголошеного  
строку приймання заявок, якщо всі 

вони розглядаються одночасно. 

не потребує 

185 Ліцензія на експорт озоноруйнівних речовин або 
товарів, що їх  

містять 

27 Зовнішньоекономічна діяльність 178 Ліцензія на експорт озоноруйнівних речовин або 
товарів, що їх  

містять 

1) У разі запровадження режиму 
автоматичного ліцензування строк  

видачі ліцензії не повинен 
перевищувати 10 робочих днів від 

дати  
одержання заявки та інших 
необхідних документів, що 

відповідають  
установленим вимогам. 

 
2) У разі запровадження режиму 
неавтоматичного ліцензування:  

не потребує 
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строк розгляду заявок не повинен 

перевищувати 30 днів від  
дати їх одержання, якщо заявки 

розглядаються в порядку їх  
надходження, та більше 60 днів від 

дати закінчення оголошеного  

строку приймання заявок, якщо всі 
вони розглядаються одночасно. 

186 Ліцензія на імпорт товарів 27 Зовнішньоекономічна діяльність 179 Ліцензія на імпорт товарів 1) У разі запровадження режиму 

автоматичного ліцензування строк  
видачі ліцензії не повинен 

перевищувати 10 робочих днів від 
дати  

одержання заявки та інших 
необхідних документів, що 

відповідають  
установленим вимогам. 

 
2) У разі запровадження режиму 
неавтоматичного ліцензування:  

 

строк розгляду заявок не повинен 
перевищувати 30 днів від  

дати їх одержання, якщо заявки 
розглядаються в порядку їх  

надходження, та більше 60 днів від 

дати закінчення оголошеного  
строку приймання заявок, якщо всі 

вони розглядаються одночасно. 

не потребує 

187 Ліцензія на імпорт озоноруйнівних речовин або 
товарів, що їх  

містять 

27 Зовнішньоекономічна діяльність 180 Ліцензія на імпорт озоноруйнівних речовин або 
товарів, що їх  

містять 

1) У разі запровадження режиму 
автоматичного ліцензування строк  

видачі ліцензії не повинен 
перевищувати 10 робочих днів від 

дати  
одержання заявки та інших 
необхідних документів, що 

відповідають  
установленим вимогам. 

 
2) У разі запровадження режиму 
неавтоматичного ліцензування:  

 
строк розгляду заявок не повинен 

перевищувати 30 днів від  
дати їх одержання, якщо заявки 

розглядаються в порядку їх  

не потребує 
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надходження, та більше 60 днів від 
дати закінчення оголошеного  

строку приймання заявок, якщо всі 
вони розглядаються одночасно. 

188 Спеціальна ліцензія на імпорт 27 Зовнішньоекономічна діяльність 181 Спеціальна ліцензія на імпорт 15 робочих днів не потребує 

189 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

транспортування нафти, нафтопродуктів 
магістральним трубопроводом 

28 Транспортування нафти, нафтопродуктів 

магістральним трубопроводом 

Немає Немає 10 робочих днів не потребує 

190 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу 

29 Діяльність на ринку природного газу 182 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

розподілу природного газу 

10 робочих днів не потребує 

191 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
зі зберігання природного газу 

29 Діяльність на ринку природного газу 183 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
зі зберігання природного газу 

10 робочих днів не потребує 

192 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання природного газу 

29 Діяльність на ринку природного газу 184 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання природного газу 

10 робочих днів не потребує 

193 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
транспортування природного газу  

29 Діяльність на ринку природного газу 185 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
транспортування природного газу  

10 робочих днів не потребує 

194 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

надання послуг установки LNG 

29 Діяльність на ринку природного газу 186 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 

надання послуг установки LNG 

10 робочих днів не потребує 

195 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання (виробництво 

та/або транспортування та/або постачання питної 
води споживачам) та/або водовідведення 

(відведення та/або очищення стічної води) у разі, 
якщо системи централізованого водопостачання 
та/або водовідведення суб’єктів господарювання 

розташовані в одному чи декількох населених 
пунктах у межах території однієї або більше 
областей (включаючи місто Київ), сукупна 

чисельність населення яких становить більше ніж 

сто тисяч осіб та обсяги реалізації послуг яких 
становлять відповідно: з централізованого 

водопостачання - більше ніж триста тисяч метрів 
кубічних на рік; з централізованого водовідведення 

- більше ніж двісті тисяч метрів кубічних на рік 

30 Централізоване водопостачання та 
водовідведення 

187 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання (виробництво 

та/або транспортування та/або постачання питної 
води споживачам) та/або водовідведення 

(відведення та/або очищення стічної води) у разі, 
якщо системи централізованого водопостачання 
та/або водовідведення суб’єктів господарювання 

розташовані в одному чи декількох населених 
пунктах у межах території однієї або більше 
областей (включаючи місто Київ), сукупна 

чисельність населення яких становить більше ніж 

сто тисяч осіб та обсяги реалізації послуг яких 
становлять відповідно: з централізованого 

водопостачання - більше ніж триста тисяч метрів 
кубічних на рік; з централізованого водовідведення 

- більше ніж двісті тисяч метрів кубічних на рік 

10 робочих днів не потребує 

196 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання (виробництво 
та/або транспортування та/або постачання питної 

води споживачам) та/або водовідведення 
(відведення та/або очищення стічної води) для 

суб’єктів господарювання, що не підпадають під 

критерії регулювання НКРЕКП 

30 Централізоване водопостачання та 
водовідведення 

188 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання (виробництво 
та/або транспортування та/або постачання питної 

води споживачам) та/або водовідведення 
(відведення та/або очищення стічної води) для 

суб’єктів господарювання, що не підпадають під 

критерії регулювання НКРЕКП 

10 робочих днів не потребує 

197 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії суб’єктів 

господарювання, якщо заявлений (фактичний 
згідно зі звітністю) обсяг постачання теплової 

31 Виробництво теплової енергії, транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, крім виробництва, 

189 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії суб’єктів 

господарювання, якщо заявлений (фактичний 
згідно зі звітністю) обсяг постачання теплової 

10 робочих днів не потребує 



811 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

енергії на підставі договору (договорів) у 
наступному (минулому) календарному році 

перевищуватиме (перевищував) 145 тисяч Гкал та 
якщо забезпеченість споживачів приладами обліку 

теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

транспортування та постачання теплової енергії 
за нерегульованим тарифом 

енергії на підставі договору (договорів) у 
наступному (минулому) календарному році 

перевищуватиме (перевищував) 145 тисяч Гкал та 
якщо забезпеченість споживачів приладами обліку 

теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

198 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії суб’єктів 
господарювання у разі, якщо суб’єкт 

господарювання здійснює (планує здійснювати) 
постачання теплової енергії на території однієї 

області України (або лише на території міста Києва), 
та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) 

обсяг постачання теплової енергії на підставі 
договору (договорів) у наступному (минулому) 

календарному році не перевищуватиме (не 
перевищував) 145 тисяч Гкал (включно) та/або 

якщо забезпеченість споживачів приладами обліку 
теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

31 Виробництво теплової енергії, транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та 

постачання теплової енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії 

за нерегульованим тарифом 

190 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії суб’єктів 
господарювання у разі, якщо суб’єкт 

господарювання здійснює (планує здійснювати) 
постачання теплової енергії на території однієї 

області України (або лише на території міста Києва), 
та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) 

обсяг постачання теплової енергії на підставі 
договору (договорів) у наступному (минулому) 

календарному році не перевищуватиме (не 
перевищував) 145 тисяч Гкал (включно) та/або 

якщо забезпеченість споживачів приладами обліку 
теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

10 робочих днів не потребує 

199 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, 

якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) 
обсяг транспортування теплової енергії в 

наступному (минулому) календарному році 
перевищуватиме (перевищував) 145 тисяч Гкал та 

якщо суб’єкт господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з постачання теплової 
енергії при забезпеченості споживачів приладами 
обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 

року більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 
більше ніж 90 % 

31 Виробництво теплової енергії, транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії 

за нерегульованим тарифом 

191 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, 

якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) 
обсяг транспортування теплової енергії в 

наступному (минулому) календарному році 
перевищуватиме (перевищував) 145 тисяч Гкал та 

якщо суб’єкт господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з постачання теплової 
енергії при забезпеченості споживачів приладами 
обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 

року більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 
більше ніж 90 % 

10 робочих днів не потребує 

200 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами 

суб’єктів господарювання у разі, якщо теплові 
мережі суб’єктів господарювання розташовані на 

території однієї області України (або лише на 

території міста Києва), та якщо заявлений 
(фактичний згідно зі звітністю) обсяг 

транспортування теплової енергії в наступному 
(минулому) календарному році не перевищуватиме 

(не перевищував) 145 тисяч Гкал та/або якщо 
суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану 

31 Виробництво теплової енергії, транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії 

за нерегульованим тарифом 

192 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами 

суб’єктів господарювання у разі, якщо теплові 
мережі суб’єктів господарювання розташовані на 

території однієї області України (або лише на 

території міста Києва), та якщо заявлений 
(фактичний згідно зі звітністю) обсяг 

транспортування теплової енергії в наступному 
(минулому) календарному році не перевищуватиме 

(не перевищував) 145 тисяч Гкал та/або якщо 
суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану 

10 робочих днів не потребує 



812 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

діяльність з постачання теплової енергії при 
забезпеченості споживачів приладами обліку 

теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

діяльність з постачання теплової енергії при 
забезпеченості споживачів приладами обліку 

теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

201 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії (крім виробництва 

теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 

когенераційних установках, та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії), якщо заявлений (фактичний згідно 

із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії у 
наступному (минулому) календарному році 

перевищуватиме (перевищував) 170 тисяч Гкал та 
якщо суб’єкт господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з постачання теплової 
енергії при забезпеченості споживачів приладами 
обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 

року більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 
більше ніж 90 % 

31 Виробництво теплової енергії, транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії 

за нерегульованим тарифом 

193 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії (крім виробництва 

теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 

когенераційних установках, та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії), якщо заявлений (фактичний згідно 

із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії у 
наступному (минулому) календарному році 

перевищуватиме (перевищував) 170 тисяч Гкал та 
якщо суб’єкт господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з постачання теплової 
енергії при забезпеченості споживачів приладами 
обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 

року більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 
більше ніж 90 % 

10 робочих днів не потребує 

202 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 
атомних електростанціях і когенераційних 

установках 

31 Виробництво теплової енергії, транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії 

за нерегульованим тарифом 

194 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 
атомних електростанціях і когенераційних 

установках 

10 робочих днів не потребує 

203 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії (крім виробництва 

теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 

когенераційних установках, та установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних 

джерел енергії), на виробничих об’єктах, що 
розташовані на території однієї області України 

(або лише на території міста Києва), та якщо 
заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг 

виробництва теплової енергії в наступному 
(минулому) календарному році не перевищуватиме 

(не перевищував) 170 тисяч Гкал та/або якщо 
суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану 

діяльність з постачання теплової енергії при 
забезпеченості споживачів приладами обліку 

теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

31 Виробництво теплової енергії, транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії 

за нерегульованим тарифом 

195 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії (крім виробництва 

теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 

когенераційних установках, та установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних 

джерел енергії), на виробничих об’єктах, що 
розташовані на території однієї області України 

(або лише на території міста Києва), та якщо 
заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг 

виробництва теплової енергії в наступному 
(минулому) календарному році не перевищуватиме 

(не перевищував) 170 тисяч Гкал та/або якщо 
суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану 

діяльність з постачання теплової енергії при 
забезпеченості споживачів приладами обліку 

теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

10 робочих днів не потребує 



813 

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

204 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії на установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії 

31 Виробництво теплової енергії, транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії 

за нерегульованим тарифом 

196 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії на установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії 

10 робочих днів не потребує 

205 Ліцензія на провадження охоронної діяльності 32 Охоронна діяльність Немає Немає 10 робочих днів не потребує 

206 Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
перероблення побутових відходів у разі, якщо 
суб'єкт господарювання провадить (має намір 

провадити) діяльність з перероблення побутових 
відходів для населених пунктів з чисельністю 

населення понад 100 тисяч осіб (сукупно), та/або 
суб'єкт господарювання провадить (має намір 

провадити) діяльність з перероблення побутових 
відходів на об'єктах з потужністю понад 50 тисяч 

тонн побутових відходів на рік 

33 Перероблення побутових відходів Немає Ліцензія на провадження господарської діяльності з 
перероблення побутових відходів у разі, якщо 
суб'єкт господарювання провадить (має намір 

провадити) діяльність з перероблення побутових 
відходів для населених пунктів з чисельністю 

населення понад 100 тисяч осіб (сукупно), та/або 
суб'єкт господарювання провадить (має намір 

провадити) діяльність з перероблення побутових 
відходів на об'єктах з потужністю понад 50 тисяч 

тонн побутових відходів на рік 

10 робочих днів не потребує 

207 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
у сфері захоронення побутових відходів у разі, якщо 

суб'єкт господарювання провадить (має намір 
провадити) діяльність з захоронення побутових 

відходів для населених пунктів з чисельністю 
населення понад 100 тисяч осіб (сукупно) та/або 

суб'єкт господарювання провадить (має намір 
провадити) діяльність з захоронення побутових 

відходів на об'єктах (полігон/звалище) з потужністю 
понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних 

побутових відходів на рік 

34 Захоронення побутових відходів Немає Ліцензія на провадження господарської діяльності 
у сфері захоронення побутових відходів у разі, якщо 

суб'єкт господарювання провадить (має намір 
провадити) діяльність з захоронення побутових 

відходів для населених пунктів з чисельністю 
населення понад 100 тисяч осіб (сукупно) та/або 

суб'єкт господарювання провадить (має намір 
провадити) діяльність з захоронення побутових 

відходів на об'єктах (полігон/звалище) з потужністю 
понад 50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних 

побутових відходів на рік 

10 робочих днів не потребує 

208 Ліцензія на право інкасації та перевезення банкнот 

і монет та інших цінностей 

35 Інкасація та перевезення банкнот і монет та 

інших цінностей 

Немає Немає 1) Комісія з питань ліцензування 

юридичних осіб розглядає 
протягом 20 робочих днів та готує 
висновок про можливість видачі 

юридичній особі ліцензії на 
надання банкам послуг інкасації.  
2)Правління Національного банку 

приймає рішення про видачу 
юридичній особі ліцензії на 

надання банкам послуг з інкасації, 
про що Комісія протягом двох днів 

у письмовій формі повідомляє 
юридичну особу. 

не потребує 

209 Ліцензія на провадження господарської діяльності 
небанківських фінансових установ, які мають намір 

стати учасниками платіжних систем, на переказ 
коштів без відкриття рахунків 

36 Діяльність небанківських фінансових установ, які 
мають намір стати учасниками платіжних систем, 

на переказ коштів без відкриття рахунків 

Немає Немає 2 місяці не потребує 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

210 Генеральна ліцензія на здійснення валютних 
операцій (банкам і філіям іноземних банків) 

37 Здійснення валютних операцій 197 Генеральна ліцензія на здійснення валютних 
операцій (банкам і філіям іноземних банків) 15 робочих днів 

не потребує 

211 Генеральна ліцензія на здійснення валютних 
операцій (небанківським фінансовим установам, 

національному оператору поштового зв'язку) 

37 Здійснення валютних операцій 198 Генеральна ліцензія на здійснення валютних 
операцій (небанківським фінансовим установам, 

національному оператору поштового зв'язку) 

30 робочих днів не потребує 

212 Індивідуальна ліцензія на переказування іноземної 
валюти за межі України з метою придбання 

облігацій зовнішніх державних позик України 

37 Здійснення валютних операцій 199 Індивідуальна ліцензія на переказування іноземної 
валюти за межі України з метою придбання 

облігацій зовнішніх державних позик України 30 днів 

не потребує 

213 Індивідуальна ліцензія на право переказування за 
межі України іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій уповноваженим 

банком 

37 Здійснення валютних операцій 200 Індивідуальна ліцензія на право переказування за 
межі України іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій уповноваженим 

банком 30 днів 

не потребує 

214 Індивідуальна ліцензія на право переказування за 
межі України іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій (суб'єкту 

господарювання - резиденту) 

37 Здійснення валютних операцій 201 Індивідуальна ліцензія на право переказування за 
межі України іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій (суб'єкту 

господарювання - резиденту) 30 днів 

не потребує 

215 Індивідуальна ліцензія на право переказування за 
межі України іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій уповноваженим 

банком (фізичній особі - резиденту) 

37 Здійснення валютних операцій 202 Індивідуальна ліцензія на право переказування за 
межі України іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій уповноваженим 

банком (фізичній особі - резиденту) 30 днів 

не потребує 

216 Індивідуальна ліцензія на використання іноземної 
валюти на території України як засобу платежу 

37 Здійснення валютних операцій 203 Індивідуальна ліцензія на використання іноземної 
валюти на території України як засобу платежу не більше 25 робочих днів 

не потребує 

217 Індивідуальна ліцензія на використання іноземної 
валюти на території України як застави 

37 Здійснення валютних операцій 204 Індивідуальна ліцензія на використання іноземної 
валюти на території України як застави не встановлено 

не потребує 

218 Індивідуальна ліцензія на розміщення резидентами 
(юридичними та фізичними особами-

підприємцями) валютних цінностей на рахунках за 
межами України 

37 Здійснення валютних операцій 205 Індивідуальна ліцензія на розміщення резидентами 
(юридичними та фізичними особами-

підприємцями) валютних цінностей на рахунках за 
межами України 

25 робочих днів не потребує 

219 Індивідуальна ліцензія на розміщення резидентами 
(фізичними особами, які не є підприємцями) 

валютних цінностей на рахунках за межами України 

37 Здійснення валютних операцій 206 Індивідуальна ліцензія на розміщення резидентами 
(фізичними особами, які не є підприємцями) 

валютних цінностей на рахунках за межами України 

25 робочих днів не потребує 

220 Індивідуальна ліцензія на здійснення інвестицій за 
кордон (не за умови здійснення інвестиції протягом 

календарного року на суму понад 50 000 доларів 
США (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті 

за офіційним курсом гривні до іноземних валют, 
установленим Національним банком на день 

подання заяви на отримання ліцензії) на користь 
однієї особи) 

38 Здійснення інвестицій за кордон 207 Індивідуальна ліцензія на здійснення інвестицій за 
кордон (не за умови здійснення інвестиції протягом 

календарного року на суму понад 50 000 доларів 
США (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті 

за офіційним курсом гривні до іноземних валют, 
установленим Національним банком на день 

подання заяви на отримання ліцензії) на користь 
однієї особи) 

25 робочих днів не потребує 

221 Індивідуальна ліцензія на здійснення інвестицій за 
кордон протягом календарного року на здійснення 

інвестиції(ій) на суму понад 50 000 доларів США 
(еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за 

38 Здійснення інвестицій за кордон 208 Індивідуальна ліцензія на здійснення інвестицій за 
кордон протягом календарного року на здійснення 

інвестиції(ій) на суму понад 50 000 доларів США 
(еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за 

25 робочих днів не потребує 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Строк видачі Ч и потребує 
приведення у 

в ідповідність до 
вимог Закону про 

ліцензування? 

офіційним курсом гривні до іноземних валют, 
установленим Національним банком на день 

подання заяви на отримання ліцензії) на користь 
однієї особи 

офіційним курсом гривні до іноземних валют, 
установленим Національним банком на день 

подання заяви на отримання ліцензії) на користь 
однієї особи 

222 Індивідуальна ліцензія на здійснення резидентами 
майнових інвестицій за межами України 

39 Здійснення резидентами майнових інвестицій за 
межами України 

Немає Немає п'ятнадцять робочих днів не потребує 

223 Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом 
України 

40 Користування радіочастотним ресурсом України Немає Немає 
60 робочих днів 

не потребує 

224 Ліцензія на добування мисливських тварин 41 Добування мисливських тварин Немає Немає 
не встановлено 

не потребує 
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Таблиця №16. 
Перелік наявних галузевих реєстрів (кадастрів, баз даних) виданих/ скасованих/ анульованих 
№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 

реєстри (кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 

анульованих 
ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 

Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

1 Банківська 
ліцензія 

Державний реєстр 
банків 

ні Реєстру де-факто 
немає 

Довідник 
діючих 

банківських 
установ.  

https://bank.
gov.ua/contr
ol/bankdict/

banks  

      
ні 

2 Ліцензія на 
адміністрування 

фінансових 
активів для 
придбання 

товарів у групах 

Державний реєстр 
фінансових установ 

так https://nfp.gov.ua
/content/derzhav
niy-reestr.html  

        
так 

3 Ліцензія на 
управління 
майном для 

фінансування 
об’єктів 

будівництва 
та/або 

здійснення 

операцій з 
нерухомістю 

Державний реєстр 
фінансових установ 

так https://nfp.gov.ua
/content/derzhav
niy-reestr.html  

Перелік 
фінансових 
компаній, 

яким видано 
ліцензію на 
здійснення 

діяльності із 
залучення 

коштів 
установникі
в управління 
майном для 
фінансуванн

я об’єктів 
будівництва 

та/або 
здійснення 
операцій з 

нерухомістю 

https://nfp.g
ov.ua/conten

t/inshi-

reestri-ta-
pereliki.html  

      
так 

4 Ліцензія з 
надання послуг у 

сфері 
страхування в 

частині 
проведення 

конкретних видів 
страхування, 

Державний реєстр 
фінансових установ 

так https://nfp.gov.ua
/content/derzhav
niy-reestr.html  

Державний 
реєстр 

страхових та 
перестрахов

их брокерів 
 

Перелік 
страхових 

та/або 

https://nfp.g
ov.ua/conten

t/inshi-
reestri-ta-

pereliki.html  

Єдиний 
державний 

реєстр 
страховиків 

(перестраховиків
) україни 

Ні 
    

так 

https://bank.gov.ua/control/bankdict/banks
https://bank.gov.ua/control/bankdict/banks
https://bank.gov.ua/control/bankdict/banks
https://bank.gov.ua/control/bankdict/banks
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

визначених 
законодавством 

перестрахов
их брокерів-
нерезиденті

в, які 
повідомили 
про намір 

здійснювати 
діяльність на 

території 
України 

5 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності, яка 

передбачає 
залучення 
фінансових 
активів із 

зобов’язанням 
щодо наступного 

їх повернення 

Державний реєстр 
фінансових установ 

так https://nfp.gov.ua
/content/derzhav
niy-reestr.html  

        
так 

6 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
надання послуг з 

фінансового 
лізингу 

Державний реєстр 

фінансових установ 

так https://nfp.gov.ua

/content/derzhav
niy-reestr.html  

Реєстр осіб, 

які не є 
фінансовим

и 
установами, 
але мають 

право 
надавати 

окремі 
фінансові 
послуги 

https://nfp.g

ov.ua/conten
t/inshi-

reestri-ta-
pereliki.html  

      
так 

7 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання коштів у 

позику, в тому 
числі і на умовах 

фінансового 
кредиту 

Державний реєстр 
фінансових установ 

так https://nfp.gov.ua
/content/derzhav
niy-reestr.html  

        
так 

https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html


818 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

8 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання гарантій 

та 
поручительства 

Державний реєстр 
фінансових установ 

так https://nfp.gov.ua
/content/derzhav
niy-reestr.html  

        
так 

9 Ліцензія з 
надання послуг з 

факторингу 

Державний реєстр 
фінансових установ 

так https://nfp.gov.ua
/content/derzhav
niy-reestr.html  

        
так 

10 Ліцензія на 
довірче 

управління 
фінансовими 

активами 

Державний реєстр 
фінансових установ 

так https://nfp.gov.ua
/content/derzhav
niy-reestr.html  

        
так 

11 Ліцензія на 

надання послуг в 
системі 

накопичувальног
о пенсійного 

забезпечення в 
частині 

адміністрування 
недержавних 

пенсійних фондів 

Державний реєстр 

фінансових установ 

так https://nfp.gov.ua

/content/derzhav
niy-reestr.html  

        
так 

12 Ліцензія на 
здійснення 

діяльності із 

зберігання 
активів пенсійних 

фондів 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 

фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov

.ua/fun
d/regist

ers  

  
так 

13 Ліцензія з 

андеррайтингу 

державний реєстр 

фінансових установ, 
які надають 

фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm

c.gov.ua/activities
/license/finust  

Список 

емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.

nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн

ої інформаційної 
бази даних  

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 

http://stock

market.gov.u
a/ 

реєстр професійних 

учасників 
фондового ринку 

https://

www.ns
smc.gov
.ua/fun
d/regist

ers  

  
так 
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819 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

про ринок цінних 
паперів 

14 Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 
провадить 
клірингова  

установа або 
Розрахунковий  

центр з 
обслуговування 

договорів на 
фінансових 

ринках 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 
фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov
.ua/fun
d/regist

ers  

Перелік осіб, 
які отримали 
ліцензію на 

провадження 
професійної 

діяльності на 
фондовому 

ринку – 
клірингової 
діяльності  

 
https:/
/www.
nssmc
.gov.u
a/activ
ities/li
cense 

так 

15 Ліцензія з 
клірингової 

діяльності, яку 

провадить 
Центральний 
депозитарій 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 

фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

  
Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov

.ua/fun
d/regist

ers  

Перелік осіб, 
які отримали 
ліцензію на 

провадження 
професійної 

діяльності на 
фондовому 

ринку – 

клірингової 
діяльності  

 
https:/
/www.

nssmc
.gov.u
a/activ
ities/li
cense 

так 

16 Ліцензія з 

організації 
торгівлі на 
фондовому 

ринку 

державний реєстр 

фінансових установ, 
які надають 

фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm

c.gov.ua/activities
/license/finust  

Список 

емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.

nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн

ої інформаційної 
бази даних  

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock

market.gov.u
a/ 

реєстр професійних 

учасників 
фондового ринку 

https://

www.ns
smc.gov
.ua/fun
d/regist

ers  

  
так 

17 Ліцензія на 
брокерську 
діяльність 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 

фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov

.ua/fun
d/regist

ers  

  
так 
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820 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

18 Ліцензія на 
дилерську 
діяльність 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 

фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov

.ua/fun
d/regist

ers  

  
так 

19 Ліцензія на 
здійснення 

депозитарної 
діяльності 

депозитарної 

установи 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 
фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  
Національної 

комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov
.ua/fun
d/regist

ers  

  
так 

20 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 

іпотечним 
покриттям для 
банків, які не 
отримували 
ліцензій на 

провадження 
професійної 

діяльності на 
фондовому 

ринку 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 
фінансові послуги 

на ринку цінних 
паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

ознаки 

фіктивності 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov
.ua/fun

d/regist
ers  

  
так 

21 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 
іпотечним 

покриттям для 
небанківських 

фінансових 
установ, які не є 
професійними 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 
фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  
Національної 

комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov
.ua/fun
d/regist

ers  

  
так 
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821 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

учасниками 
фондового ринку 

22 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 
(компанія з 
управління 
активами) 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 
фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov
.ua/fun
d/regist

ers  

Компанії з 
управління 
активами 

https:/
/www.
nssmc
.gov.u
a/fund
/regist
ers/ku

aN  

так 

23 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності 
управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(діяльності з 
управління 
активами) 

професійним 
адміністратором 

недержавного 
пенсійного 

фонду 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 
фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  
Національної 

комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov
.ua/fun
d/regist

ers  

Компанії з 
управління 
активами 

https:/
/www.
nssmc
.gov.u
a/fund

/regist
ers/ku

aN  

так 

24 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 
активами 

інституційних 
інвесторів 

(діяльності з 
управління 
активами) 

банком 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 
фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov
.ua/fun
d/regist

ers  

Компанії з 
управління 
активами 

https:/
/www.
nssmc
.gov.u
a/fund
/regist
ers/ku

aN  

так 

25 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 
управління 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 
фінансові послуги 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  
Національної 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov
.ua/fun

  
так 
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

цінними 
паперами 

на ринку цінних 
паперів 

ознаки 
фіктивності 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 
паперів 

d/regist
ers  

26 Ліцензія на 
здійснення 

діяльності із 
зберігання 

активів інститутів 
спільного 

інвестування 

державний реєстр 
фінансових установ, 

які надають 
фінансові послуги 
на ринку цінних 

паперів 

так http://www.nssm
c.gov.ua/activities

/license/finust  

Список 
емітентів, 
що мають 

ознаки 
фіктивності 

https://www.
nssmc.gov.ua
/activities/co

ntrolaudit  

Загальнодоступн
ої інформаційної 

бази даних  
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 

паперів 

http://stock
market.gov.u

a/ 

реєстр професійних 
учасників 

фондового ринку 

https://
www.ns
smc.gov
.ua/fun
d/regist

ers  

  
так 

27 Ліцензія на 
діяльність 

провайдера 

програмної 
послуги 

Реєстр операторів, 
провайдерів 

телекомунікацій 

так, у разі якщо 
суб’єкт 

господарювання 

є оператором 
телекомунікацій 

http://nkrzi.gov.u
a/images/upload/
478/4135/Litsenzi

inyi_reiestr_stano
m_na_01.03.2017

.pdf  

  
Державний 

реєстр  
суб’єктів 

інформаційної 
діяльності у сфері 

телебачення і  
радіомовлення 

http://www.n
rada.gov.ua/
ua/derzhavni

yreestr.html  

    
так 

28 Ліцензія на 
діяльність 

провайдера 
програмної 

послуги з 
використанням 

багатоканальних 
ефірних 

телемереж (в 
тому числі 
технологій 

“Телесело”, 
“МІТРІС”, 
“MMDS”, 
цифрових 

мультиплексів, 

мереж 
операторів 
мобільного 

зв’язку тощо) 

Реєстр операторів, 
провайдерів 

телекомунікацій 

так, у разі якщо 
суб’єкт 

господарювання 
є оператором 

телекомунікацій 

http://nkrzi.gov.u
a/images/upload/
478/4135/Litsenzi
inyi_reiestr_stano

m_na_01.03.2017
.pdf  

  
Державний 

реєстр  
суб’єктів 

інформаційної 

діяльності у сфері 
телебачення і  

радіомовлення 

http://www.n
rada.gov.ua/
ua/derzhavni
yreestr.html  

    
так 

https://www.nssmc.gov.ua/fund/registers
https://www.nssmc.gov.ua/fund/registers
http://www.nssmc.gov.ua/activities/license/finust
http://www.nssmc.gov.ua/activities/license/finust
http://www.nssmc.gov.ua/activities/license/finust
https://www.nssmc.gov.ua/activities/controlaudit
https://www.nssmc.gov.ua/activities/controlaudit
https://www.nssmc.gov.ua/activities/controlaudit
https://www.nssmc.gov.ua/activities/controlaudit
http://stockmarket.gov.ua/
http://stockmarket.gov.ua/
http://stockmarket.gov.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/fund/registers
https://www.nssmc.gov.ua/fund/registers
https://www.nssmc.gov.ua/fund/registers
https://www.nssmc.gov.ua/fund/registers
https://www.nssmc.gov.ua/fund/registers
https://www.nssmc.gov.ua/fund/registers
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

29 Ліцензія на 
супутникове 
мовлення 

Державний реєстр  
суб’єктів 

інформаційної 

діяльності у сфері 
телебачення і  

радіомовлення 

ні http://www.nrada
.gov.ua/ua/derzha

vniyreestr.html  

        
так 

30 Ліцензія на 
ефірне мовлення 

Державний реєстр  
суб’єктів 

інформаційної 
діяльності у сфері 

телебачення і  
радіомовлення 

ні http://www.nrada
.gov.ua/ua/derzha

vniyreestr.html  

        
так 

31 Ліцензія на 
кабельне 
мовлення 

Державний реєстр  
суб’єктів 

інформаційної 
діяльності у сфері 

телебачення і  

радіомовлення 

ні http://www.nrada
.gov.ua/ua/derzha

vniyreestr.html  

        
так 

32 Ліцензія на 
проводове 
мовлення 

Державний реєстр  
суб’єктів 

інформаційної 
діяльності у сфері 

телебачення і  
радіомовлення 

ні http://www.nrada
.gov.ua/ua/derzha

vniyreestr.html  

        
так 

33 Ліцензія на 
багатоканальне 

мовлення 

Державний реєстр  
суб’єктів 

інформаційної 
діяльності у сфері 

телебачення і  
радіомовлення 

ні http://www.nrada
.gov.ua/ua/derzha

vniyreestr.html  

        
так 

34 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
передачі 

електричної 
енергії (передача 
магістральними 

та 

міждержавними 
електричними 

мережами) 

Перелік суб'єктів 

господарської 
діяльності, які 

отримали ліцензії з 
виробництва 

електричної енергії; 
передачі 

електричної енергії 
магістральними та 

міждержавними 
електричними 

мережами; 

ні http://www.nerc.

gov.ua/?id=21971 

  
Реєстр суб'єктів 

господарювання, 
які провадять 
діяльність у 

сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює 

http://www.n

erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20

subektiv%20g
ospodaruvan
nya%20yaki%
20reguluutsy

a%20NEURC.
pdf  

    
так 

http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/derzhavniyreestr.html
http://www.nerc.gov.ua/?id=21971
http://www.nerc.gov.ua/?id=21971
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

передачі 
електричної енергії 

місцевими 

(локальними) 
електричними 

мережами; 
постачання 

електричної енергії 
за регульованим 

тарифом; оптового 
постачання 

електричної енергії 

державне 
регулювання у 

сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг 

35 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 

виробництва 
електричної 

енергії (в обсягах, 
що перевищують 

рівень, 
встановлений 
ліцензійними 

умовами) 

Перелік суб'єктів 
господарської 

діяльності, які 
отримали ліцензії з 

виробництва 
електричної енергії; 

передачі 
електричної енергії 
магістральними та 
міждержавними 

електричними 
мережами; 
передачі 

електричної енергії 
місцевими 

(локальними) 
електричними 

мережами; 
постачання 

електричної енергії 
за регульованим 

тарифом; оптового 
постачання 

електричної енергії 

ні http://www.nerc.
gov.ua/?id=21971 

  
Реєстр суб'єктів 

господарювання, 

які провадять 
діяльність у 

сферах 
енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг 

http://www.n
erc.gov.ua/da

ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20
subektiv%20g
ospodaruvan
nya%20yaki%
20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

    
так 

36 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розподілу 

електричної 

Перелік суб'єктів 
господарської 
діяльності, які 

отримали ліцензії з 
виробництва 

електричної енергії; 

ні http://www.nerc.
gov.ua/?id=21971 

  
Реєстр суб'єктів 

господарювання, 
які провадять 
діяльність у 

сферах 
енергетики та 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20
subektiv%20g

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/?id=21971
http://www.nerc.gov.ua/?id=21971
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/?id=21971
http://www.nerc.gov.ua/?id=21971
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

енергії (передача 
електричної 

енергії 

місцевими 
(локальними) 

електромережам
и) 

передачі 
електричної енергії 
магістральними та 

міждержавними 
електричними 

мережами; 
передачі 

електричної енергії 
місцевими 

(локальними) 
електричними 

мережами; 
постачання 

електричної енергії 
за регульованим 

тарифом; оптового 
постачання 

електричної енергії 

комунальних 
послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг 

ospodaruvan
nya%20yaki%
20reguluutsy

a%20NEURC.
pdf  

37 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 
електричної 

енергії 
(постачання 

електроенергії 
гарантованим 

постачальником 
електричної 

енергії/ 

постачання 
електричної 

енергії за 
регульованим 

тарифом) 

Перелік суб'єктів 
господарської 
діяльності, які 

отримали ліцензії з 
виробництва 

електричної енергії; 
передачі 

електричної енергії 
магістральними та 
міждержавними 

електричними 
мережами; 
передачі 

електричної енергії 
місцевими 

(локальними) 
електричними 

мережами; 
постачання 

електричної енергії 
за регульованим 

тарифом; оптового 
постачання 

електричної енергії 

ні http://www.nerc.
gov.ua/?id=21971 

  
Реєстр суб'єктів 

господарювання, 
які провадять 
діяльність у 

сферах 
енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20
subektiv%20g
ospodaruvan
nya%20yaki%
20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/?id=21971
http://www.nerc.gov.ua/?id=21971
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

38 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
оптового 

постачання 
електричної 

енергії  

Перелік суб'єктів 
господарської 
діяльності, які 

отримали ліцензії з 
виробництва 

електричної енергії; 
передачі 

електричної енергії 
магістральними та 
міждержавними 

електричними 

мережами; 
передачі 

електричної енергії 
місцевими 

(локальними) 
електричними 

мережами; 
постачання 

електричної енергії 
за регульованим 

тарифом; оптового 
постачання 

електричної енергії 

ні http://www.nerc.
gov.ua/?id=21971 

  
Реєстр суб'єктів 

господарювання, 
які провадять 

діяльність у 
сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit

senziini_reest
ry/Reestr%20
subektiv%20g
ospodaruvan
nya%20yaki%
20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

    
так 

39 Ліцензія на 
здійснення 

функцій 
гарантованого 

покупця 

РЕЄСТР  
суб'єктів 

господарювання, 
які провадять 

діяльність  
у сферах 

енергетики та 

комунальних 
послуг, діяльність 
яких регулюється  

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг 

ні http://www.nerc.
gov.ua/?id=16075 

        
так 

http://www.nerc.gov.ua/?id=21971
http://www.nerc.gov.ua/?id=21971
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/?id=16075
http://www.nerc.gov.ua/?id=16075
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

40 Ліцензія на 
здійснення 

функцій 

оператора ринку 

РЕЄСТР  
суб'єктів 

господарювання, 

які провадять 
діяльність  
у сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється  

Національною 

комісією, що 
здійснює державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 
послуг 

ні http://www.nerc.
gov.ua/?id=16075 

        
так 

41 Ліцензія на 
здійснення 

функцій 
системного 
оператора 

РЕЄСТР  
суб'єктів 

господарювання, 
які провадять 

діяльність  
у сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється  

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

ні http://www.nerc.
gov.ua/?id=16075 

        
так 

42 Ліцензія на 
виробництво 

джерел 
іонізуючого 

випромінювання 

Державний регістр 
джерел іонізуючого 

випромінювання  

ні ні Перелік 
підприємств
, установ та 
організацій, 

що мають 
ліцензії з 

виробництв
а джерел 

http://www.s
nrc.gov.ua/n
uclear/uk/pu
blish/article/

239017 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

http://www.s
nrc.gov.ua/n
uclear/uk/pu
blish/article/

242176 

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/?id=16075
http://www.nerc.gov.ua/?id=16075
http://www.nerc.gov.ua/?id=16075
http://www.nerc.gov.ua/?id=16075
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/239017
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/239017
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/239017
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/239017
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/239017
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

іонізуючого 
випромінюв

ання 

43 Ліцензія на 
перевезення 

радіоактивних 
матеріалів 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

44 Ліцензія на 
переробку, 
зберігання 

радіоактивних 
відходів 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

45 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

підготовки, 
перепідготовки 
та підвищення 

кваліфікації 
спеціалістів з 

фізичного 
захисту ядерних 

установок, 
ядерних 

матеріалів, 
радіоактивних 
відходів, інших 

джерел 
іонізуючого 

випромінювання 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

46 Ліцензія на 
переробку 

уранових руд 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

47 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

підготовки 
персоналу для 
експлуатації 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
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829 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

ядерної 
установки 

48 Ліцензія на 
провадження 

діяльності, 
пов’язаної із 
здійсненням 
персоналом 

безпосереднього 
управління 
реакторною 

установкою, та 
діяльності 

посадових осіб 

експлуатуючої 
організації, до 

службових 
обов’язків яких 

належить 
здійснення 

організаційно-
розпорядчих 

функцій, 
пов’язаних із 

забезпеченням 
ядерної та 

радіаційної 
безпеки 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

49 Ліцензія на 
використання 

джерел 
іонізуючого 

випромінювання: 
експлуатація ДІВ 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

50 Ліцензія на 
використання 

джерел 

іонізуючого 
випромінювання: 

зберігання ДІВ 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176


830 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

51 Ліцензія на 
використання 

джерел 

іонізуючого 
випромінювання: 

отримання 
(придбання) та 
передача (збут) 

ДІВ 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

52 Ліцензія на 
використання 

джерел 
іонізуючого 

випромінювання: 

технічне 
обслуговування 

ДІВ 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

Перелік 
підприємств
, установ та 
організацій, 

що мають 

ліцензії з 
використанн

я ДІВ в 
частині 

виконання 
робіт з 

технічного 
обслуговува

нням ДІВ 

http://www.s
nrc.gov.ua/n
uclear/uk/pu
blish/article/

261132 

      
так 

53 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної 
установки: 

будівництво та 
введення в 

експлуатацію 

ядерної 
установки 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

54 Ліцензія на 

діяльність 
експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

єдиний реєстр 

обліку виданих 
ліцензій 

ні http://www.snrc.g

ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/242176
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831 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

ядерної 
установки:Експлу

атація ядерної 

установки 
55 Ліцензія на 

діяльність 
експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної 
установки: зняття 

з експлуатації 
ядерної 

установки 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/
publish/article/24

2176 

        
так 

56 Ліцензія на 
діяльність 

експлуатуючої 
організації на 

окремому етапі 
життєвого циклу 

ядерної 

установки: 
будівництво 
сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів; 

Експлуатація 
сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів; 
Закриття 

сховища для 
захоронення 

радіоактивних 
відходів 

єдиний реєстр 
обліку виданих 

ліцензій 

ні http://www.snrc.g
ov.ua/nuclear/uk/

publish/article/24
2176 

        
так 

57 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

Реєстр вищих 
навчальних 

закладів 

ні http://dodatok.os
vita.net/ 

Інформація 
щодо 

рішень про 
результати 

http://mon.g
ov.ua/activit
y/poslugi/licz
enzuvannya-

Реєстр 
документів про 

вищу освіту 

https://osvita
.net/ua/chec

kdoc/ 

Реєстр сертифікатів 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання 

https://
zno.test
portal.c
om.ua/i

  
так 
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832 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

діяльності у сфері 
вищої освіти 

розгляду 
заяв 

ta-
akreditacziya
/liczenzuvan

nya/informac
ziya-shhodo-
rishen-pro-
rezultati-

rozglyadu-
zayav.html  

nfo/logi
n 

58 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
професійно-

технічної освіти 

Реєстр навчальних 
закладів України 

ні http://dodatok.os
vita.net/ 

Інформація 
щодо 

рішень про 
результати 
розгляду 

заяв 

http://mon.g
ov.ua/activit
y/poslugi/licz
enzuvannya-

ta-

akreditacziya
/liczenzuvan
nya/informac
ziya-shhodo-
rishen-pro-
rezultati-

rozglyadu-
zayav.html  

      
так 

59 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
дошкільної освіти 

Реєстр навчальних 
закладів України 

ні http://dodatok.os
vita.net/ 

        
не усі 

60 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
загальної 

середньої освіти 

Реєстр навчальних 
закладів України 

ні http://dodatok.os
vita.net/ 

        
не усі 

61 Ліцензія на право 
імпорту 

алкогольних 

напоїв  

відсутній ні відсутні 
   

відсутні 
    

ні 

62 Ліцензія на право 
імпорту 

тютюнових 
виробів  

відсутній ні відсутні 
        

ні 
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http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/liczenzuvannya/informacziya-shhodo-rishen-pro-rezultati-rozglyadu-zayav.html
http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/liczenzuvannya/informacziya-shhodo-rishen-pro-rezultati-rozglyadu-zayav.html
http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/liczenzuvannya/informacziya-shhodo-rishen-pro-rezultati-rozglyadu-zayav.html
http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/liczenzuvannya/informacziya-shhodo-rishen-pro-rezultati-rozglyadu-zayav.html
http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/liczenzuvannya/informacziya-shhodo-rishen-pro-rezultati-rozglyadu-zayav.html
http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/liczenzuvannya/informacziya-shhodo-rishen-pro-rezultati-rozglyadu-zayav.html
http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/liczenzuvannya/informacziya-shhodo-rishen-pro-rezultati-rozglyadu-zayav.html
http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/liczenzuvannya/informacziya-shhodo-rishen-pro-rezultati-rozglyadu-zayav.html
http://dodatok.osvita.net/
http://dodatok.osvita.net/
http://dodatok.osvita.net/
http://dodatok.osvita.net/


833 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

63 Ліцензія на право 
експорту 

алкогольних 

напоїв 

відсутній ні відсутні 
        

ні 

64 Ліцензія на право 
експорту 

тютюнових 
виробів 

відсутній ні відсутні 
        

ні 

65 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

етилового, 
спирту етилового 
ректифікованого 
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

відсутній ні відсутні 
        

ні 

66 Ліцензія на право 
експорту спирту 

етилового, 
спирту етилового 
ректифікованого 
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

відсутній ні відсутні 
        

ні 

67 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

спиртом 
етиловим, 
спиртом 

етиловим 
ректифікованим 
виноградним, 

спиртом 
етиловим 

ректифікованим 
плодовим 

Перелік суб'єктів 
господарювання, 

які отримали 
ліцензії на право 
оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-

-perelik/pereliki-
/59687.html  

        
так 

68 Ліцензія на 

виробництво 
алкогольних 

напоїв  

Єдиний державний 

реєстр виробників 
спирту етилового,  

коньячного і 

ні http://sfs.gov.ua/

dovidniki--reestri-
-

        
так 

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html


834 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

плодового, спирту 
етилового 

ректифікованого  

виноградного, 
спирту етилового 
ректифікованого 

плодового,  
спирту-сирцю 
виноградного, 
спирту-сирцю 

плодового, 

алкогольних  
напоїв та 

тютюнових виробів 
- перелік 

виробників спирту 
етилового,  

коньячного і 
плодового, спирту 

етилового 
ректифікованого  
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового,  
спирту-сирцю 
виноградного, 
спирту-сирцю 

плодового, 
алкогольних  

напоїв та 
тютюнових виробів 

perelik/reestri/15
1988.html  

69 Ліцензія на 
виробництво 
тютюнових 

виробів 

Єдиний державний 
реєстр виробників 
спирту етилового,  

коньячного і 
плодового, спирту 

етилового 
ректифікованого  

виноградного, 
спирту етилового 
ректифікованого 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-

-
perelik/reestri/15

1988.html  

        
так 

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html


835 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

плодового,  
спирту-сирцю 
виноградного, 

спирту-сирцю 
плодового, 
алкогольних  

напоїв та 
тютюнових виробів 

- перелік 
виробників спирту 

етилового,  

коньячного і 
плодового, спирту 

етилового 
ректифікованого  
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового,  
спирту-сирцю 
виноградного, 
спирту-сирцю 

плодового, 
алкогольних  

напоїв та 
тютюнових виробів 

70 Ліцензія на 
виробництво 

спирту етилового 
(у тому числі як 

лікарського 

засобу), спирту 
етилового 

ректифікованого 
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового 

Єдиний державний 
реєстр виробників 
спирту етилового,  

коньячного і 
плодового, спирту 

етилового 
ректифікованого  
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового,  
спирту-сирцю 
виноградного, 

спирту-сирцю 
плодового, 
алкогольних  

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-

-
perelik/reestri/15

1988.html  

        
так 

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html


836 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

напоїв та 
тютюнових виробів 

- перелік 

виробників спирту 
етилового,  

коньячного і 
плодового, спирту 

етилового 
ректифікованого  
виноградного, 

спирту етилового 

ректифікованого 
плодового,  

спирту-сирцю 
виноградного, 
спирту-сирцю 

плодового, 
алкогольних  

напоїв та 
тютюнових виробів 

71 Ліцензія на 
оптову торгівлю 
спиртом-сирцем 
виноградним і 

спиртом-сирцем 
плодовим 

Перелік суб'єктів 
господарювання, 

які отримали 
ліцензії на право 
оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-
-perelik/pereliki-

/59687.html  

        
так 

72 Ліцензія на 
виробництво 

спирту 
коньячного і 
плодового 

Єдиний державний 
реєстр виробників 
спирту етилового,  

коньячного і 
плодового, спирту 

етилового 
ректифікованого  
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового,  
спирту-сирцю 
виноградного, 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-

-
perelik/reestri/15

1988.html  

        
так 

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html


837 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

спирту-сирцю 
плодового, 
алкогольних  

напоїв та 
тютюнових виробів 

- перелік 
виробників спирту 

етилового,  
коньячного і 

плодового, спирту 
етилового 

ректифікованого  
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового,  
спирту-сирцю 
виноградного, 
спирту-сирцю 

плодового, 
алкогольних  

напоїв та 
тютюнових виробів 

73 Ліцензія на 
виробництво 
спирту-сирцю 

виноградного і 
спирту-сирцю 

плодового 

Єдиний державний 
реєстр виробників 
спирту етилового,  

коньячного і 
плодового, спирту 

етилового 
ректифікованого  
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового,  
спирту-сирцю 
виноградного, 
спирту-сирцю 

плодового, 
алкогольних  

напоїв та 
тютюнових виробів 

- перелік 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-

-
perelik/reestri/15

1988.html  

        
так 

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html


838 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

виробників спирту 
етилового,  

коньячного і 

плодового, спирту 
етилового 

ректифікованого  
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового,  
спирту-сирцю 

виноградного, 
спирту-сирцю 

плодового, 
алкогольних  

напоїв та 
тютюнових виробів 

74 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями  

Перелік суб'єктів 
господарювання, 

які отримали 
ліцензії на право 
оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-
-perelik/pereliki-

/59687.html  

        
так 

75 Ліцензія на 
оптову торгівлю 
сидром та перрі 

(без додання 
спирту) 

Перелік суб'єктів 
господарювання, 

які отримали 
ліцензії на право 
оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-
-perelik/pereliki-

/59687.html  

        
так 

76 Ліцензія на 
оптову торгівлю 

пивом 

Перелік суб'єктів 
господарювання, 

які отримали 
ліцензії на право 
оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями та 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-

-perelik/pereliki-
/59687.html  

        
так 

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html


839 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

тютюновими 
виробами 

77 Ліцензія на право 
оптової торгівлі 

тютюновими 
виробами 

Перелік суб'єктів 
господарювання, 

які отримали 
ліцензії на право 
оптової торгівлі 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-
-perelik/pereliki-

/59687.html  

        
так 

78 Ліцензія на 
роздрібну 
торгівлю 

алкогольними 
напоями (крім 
столових вин)  

Реєстри виданих, 
призупинених та 

анульованих 
ліцензій на право 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-

-
perelik/reestri/16

7294.html  

   
так 

    
так 

79 Ліцензія на 
роздрібну 

торгівлю сидром 
та перрі 

Реєстри виданих, 
призупинених та 

анульованих 
ліцензій на право 

роздрібної торгівлі 

алкогольними 
напоями та 

тютюновими 
виробами 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-

-
perelik/reestri/16

7294.html  

        
ні 

80 Ліцензія на 
роздрібну 

торгівлю пивом 

Реєстри виданих, 
призупинених та 

анульованих 
ліцензій на право 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями та 

тютюновими 
виробами 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-

-
perelik/reestri/16

7294.html  

        
так 

81 Ліцензія на 

виробництво 
коньяку та 

алкогольних 

Єдиний державний 

реєстр виробників 
спирту етилового,  

коньячного і 

ні http://sfs.gov.ua/

dovidniki--reestri-
-

        
так 

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/59687.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/167294.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html


840 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

напоїв за 
коньячною 

технологією 

плодового, спирту 
етилового 

ректифікованого  

виноградного, 
спирту етилового 
ректифікованого 

плодового,  
спирту-сирцю 
виноградного, 
спирту-сирцю 

плодового, 

алкогольних  
напоїв та 

тютюнових виробів 
- перелік 

виробників спирту 
етилового,  

коньячного і 
плодового, спирту 

етилового 
ректифікованого  
виноградного, 

спирту етилового 
ректифікованого 

плодового,  
спирту-сирцю 
виноградного, 
спирту-сирцю 

плодового, 
алкогольних  

напоїв та 
тютюнових виробів 

perelik/reestri/15
1988.html  

82 Ліцензія на право 
імпорту спирту 

коньячного і 
плодового 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які здійснюють 
імпорт, експорт 

спирту коньячного 

ні http://www.me.g
ov.ua/Documents
/Detail?lang=uk-

UA&title=ReiestrS
ubiektivGospodari
uvanniaYakiZdiisni
uiutImportEksport

SpirtuKoniachnog
o 

        
так 

http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/151988.html
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo


841 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

83 Ліцензія на право 
експорту спирту 

коньячного і 

плодового 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які здійснюють 

імпорт, експорт 
спирту коньячного 

ні http://www.me.g
ov.ua/Documents
/Detail?lang=uk-

UA&title=ReiestrS
ubiektivGospodari
uvanniaYakiZdiisni
uiutImportEksport
SpirtuKoniachnog

o 

        
так 

84 Ліцензія на 
оптову торгівлю 

спиртом на 
медичні цілі 

Реєстр закладів 
охорони здоров'я  

і підприємств 
зооветеринарного 

постачання, що 

здійснюють оптову  
торгівлю спиртом 

етиловим на 
медичні та 

ветеринарні цілі 

ні http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sho

w/1908-2000-
%D0%BF  

   
- 

    
так 

85 Ліцензія на 
оптову торгівлю 

спиртом на 

ветеринарні цілі 

Реєстр закладів 
охорони здоров'я  

і підприємств 

зооветеринарного 
постачання, що 

здійснюють оптову  
торгівлю спиртом 

етиловим на 
медичні та 

ветеринарні цілі 

ні http://zakon2.rad
a.gov.ua/laws/sho

w/1908-2000-

%D0%BF  

   
відсутній 

    
так 

86 Ліцензія на 
роздрібну 
торгівлю 

тютюновими 
виробами 

Реєстри виданих, 
призупинених та 

анульованих 
ліцензій на право 

роздрібної торгівлі 
алкогольними 

напоями та 
тютюновими 

виробами 

ні http://sfs.gov.ua/
dovidniki--reestri-

-
perelik/reestri/16

7294.html  

        
так 

87 Ліцензія на 
надання послуг з 

технічного 
обслуговування 

Реєстр операторів, 
провайдерів 

телекомунікацій 

так http://nkrzi.gov.u
a/images/upload/
478/4135/Litsenzi
inyi_reiestr_stano

Ліцензійний 
реєстр  

http://nkrzi.g
ov.ua/index.
php?r=site/in

      
так 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=ReiestrSubiektivGospodariuvanniaYakiZdiisniuiutImportEksportSpirtuKoniachnogo
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842 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

та експлуатації 
телекомунікаційн
их мереж, мереж 

ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення 
та телемереж 

m_na_01.03.2017
.pdf  

dex&pg=58&
language=uk 

88 Ліцензія на 
надання послуг 

рухомого 
(мобільного) 
телефонного 

зв'язку з правом 

технічного 
обслуговування 
та експлуатації 

телекомунікаційн
их мереж і 
надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку 

Реєстр операторів, 
провайдерів 

телекомунікацій 

так http://nkrzi.gov.u
a/images/upload/
478/4135/Litsenzi
inyi_reiestr_stano
m_na_01.03.2017

.pdf  

Ліцензійний 
реєстр  

http://nkrzi.g
ov.ua/index.
php?r=site/in
dex&pg=58&
language=uk 

      
так 

89 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування 
та експлуатації 

телекомунікаційн
их мереж і 
надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку 

Реєстр операторів, 
провайдерів 

телекомунікацій 

так http://nkrzi.gov.u
a/images/upload/
478/4135/Litsenzi
inyi_reiestr_stano
m_na_01.03.2017

.pdf  

Ліцензійний 
реєстр  

http://nkrzi.g
ov.ua/index.
php?r=site/in
dex&pg=58&
language=uk 

      
так 

90 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з 

Реєстр операторів, 
провайдерів 

телекомунікацій 

так http://nkrzi.gov.u
a/images/upload/
478/4135/Litsenzi
inyi_reiestr_stano

Ліцензійний 
реєстр  

http://nkrzi.g
ov.ua/index.
php?r=site/in
dex&pg=58&
language=uk 

      
так 
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843 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

використанням 
безпроводового 

доступу до 

телекомунікаційн
ої мережі з 

правом 
технічного 

обслуговування і 
надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку 

m_na_01.03.2017
.pdf  

91 Ліцензія на 
надання послуг з 

технічного 
обслуговування 
та експлуатації 

телекомунікаційн
их мереж, мереж 
ефірного теле- і 
радіомовлення, 

проводового 
радіомовлення 
та телемереж за 

результатами 
конкурсу 

Реєстр операторів, 
провайдерів 

телекомунікацій 

так http://nkrzi.gov.u
a/images/upload/

478/4135/Litsenzi
inyi_reiestr_stano
m_na_01.03.2017

.pdf  

Ліцензійний 
реєстр  

http://nkrzi.g
ov.ua/index.

php?r=site/in
dex&pg=58&
language=uk 

      
так 

92 Ліцензія на 
надання послуг 

рухомого 
(мобільного) 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування 

та експлуатації 
телекомунікаційн

их мереж і 
надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку за 

Реєстр операторів, 
провайдерів 

телекомунікацій 

так http://nkrzi.gov.u
a/images/upload/
478/4135/Litsenzi
inyi_reiestr_stano
m_na_01.03.2017

.pdf  

Ліцензійний 
реєстр  

http://nkrzi.g
ov.ua/index.
php?r=site/in
dex&pg=58&
language=uk 

      
так 
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844 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

результатами 
конкурсу 

93 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з правом 
технічного 

обслуговування 
та експлуатації 

телекомунікаційн
их мереж і 
надання в 

користування 

каналів 
електрозв'язку за 

результатами 
конкурсу 

Реєстр операторів, 
провайдерів 

телекомунікацій 

так http://nkrzi.gov.u
a/images/upload/
478/4135/Litsenzi
inyi_reiestr_stano
m_na_01.03.2017

.pdf  

Ліцензійний 
реєстр  

http://nkrzi.g
ov.ua/index.
php?r=site/in
dex&pg=58&
language=uk 

      
так 

94 Ліцензія на 
надання послуг 

фіксованого 
телефонного 

зв'язку з 
використанням 

безпроводового 
доступу до 

телекомунікаційн
ої мережі з 

правом 
технічного 

обслуговування і 
надання в 

користування 
каналів 

електрозв'язку за 
результатами 

конкурсу 

Реєстр операторів, 
провайдерів 

телекомунікацій 

так http://nkrzi.gov.u
a/images/upload/
478/4135/Litsenzi
inyi_reiestr_stano

m_na_01.03.2017
.pdf  

Ліцензійний 
реєстр  

http://nkrzi.g
ov.ua/index.
php?r=site/in
dex&pg=58&

language=uk 

      
так 

95 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виявлення 

Перелік суб’єктів 
господарювання, 
що мають ліцензії 
на провадження 

господарської 

ні http://www.dsszzi
.gov.ua/dsszzi/con
trol/uk/publish/ar
ticle?art_id=2777
36&cat_id=26637

        
так 

http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=58&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=58&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=58&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=58&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=58&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/images/upload/478/4135/Litsenziinyi_reiestr_stanom_na_01.03.2017.pdf
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=58&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=58&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=58&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=58&language=uk
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=58&language=uk
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1


845 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

закладних 
пристроїв 

діяльності з 
надання послуг у 

галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації, 
за переліком, що 

визначається 
Кабінетом Міністрів 

України" 

3&mustWords=%
D0%BB%D1%96%
D1%86%D0%B5%

D0%BD%D0%B7&
searchPublishing=

1 

96 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації усіх 
видів, у тому 

числі інформації, 
що становить 

державну 
таємницю 

Перелік суб’єктів 
господарювання, 
що мають ліцензії 
на провадження 

господарської 
діяльності з 

надання послуг у 
галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації, 
за переліком, що 

визначається 

Кабінетом Міністрів 
України" 

ні http://www.dsszzi
.gov.ua/dsszzi/con
trol/uk/publish/ar
ticle?art_id=2777
36&cat_id=26637
3&mustWords=%
D0%BB%D1%96%
D1%86%D0%B5%
D0%BD%D0%B7&
searchPublishing=

1 

        
так 

97 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
оцінювання 
захищеності 

інформації, що не 
становить 

Перелік суб’єктів 

господарювання, 
що мають ліцензії 
на провадження 

господарської 
діяльності з 

надання послуг у 
галузі 

криптографічного 

ні http://www.dsszzi

.gov.ua/dsszzi/con
trol/uk/publish/ar
ticle?art_id=2777
36&cat_id=26637
3&mustWords=%
D0%BB%D1%96%
D1%86%D0%B5%
D0%BD%D0%B7&
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

державної 
таємниці 

захисту інформації 
(крім послуг 

електронного 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації, 
за переліком, що 

визначається 
Кабінетом Міністрів 

України" 

searchPublishing=
1 

98 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

постачання, 
монтаж 

(встановлення), 
налаштування, 

технічне 
обслуговування 

(супроводження)
, ремонт та/або 

утилізація 
криптосистем і 

засобів 
криптографічного 

захисту 
інформації (з 

наданням права 
провадження 
діяльності у 

галузі 
криптографічного 

захисту 
інформації, що 

становить 
державну 

таємницю; з 
наданням права 

провадження 
діяльності у 

галузі 

Перелік суб’єктів 
господарювання, 
що мають ліцензії 
на провадження 

господарської 
діяльності з 

надання послуг у 
галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації, 
за переліком, що 

визначається 
Кабінетом Міністрів 

України" 

ні http://www.dsszzi
.gov.ua/dsszzi/con
trol/uk/publish/ar
ticle?art_id=2777

36&cat_id=26637
3&mustWords=%
D0%BB%D1%96%
D1%86%D0%B5%
D0%BD%D0%B7&
searchPublishing=
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так 
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

криптографічного 
захисту 

службової 

інформації) 
99 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення і 

складення 
конструкторської 
та іншої технічної 

документації, 
виробництво 

криптосистем і 
засобів 

криптографічного 
захисту 

інформації (з 
наданням права 

провадження 
діяльності у 

галузі 
криптографічного 

захисту 
інформації, що 

становить 
державну 

таємницю; з 
наданням права 

провадження 

діяльності у 
галузі 

криптографічного 
захисту 

службової 
інформації) 

Перелік суб’єктів 
господарювання, 
що мають ліцензії 
на провадження 

господарської 
діяльності з 

надання послуг у 
галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації, 
за переліком, що 

визначається 
Кабінетом Міністрів 

України" 

ні http://www.dsszzi
.gov.ua/dsszzi/con
trol/uk/publish/ar
ticle?art_id=2777
36&cat_id=26637
3&mustWords=%
D0%BB%D1%96%
D1%86%D0%B5%
D0%BD%D0%B7&
searchPublishing=

1 

        
так 

100 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
тематичних та 

Перелік суб’єктів 
господарювання, 
що мають ліцензії 
на провадження 

господарської 

ні http://www.dsszzi
.gov.ua/dsszzi/con
trol/uk/publish/ar
ticle?art_id=2777
36&cat_id=26637

        
так 

http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

експертних 
досліджень 

криптосистем і 

засобів 
криптографічного 

захисту 
інформації (з 

наданням права 
провадження 
діяльності у 

галузі 

криптографічного 
захисту 

інформації, що 
становить 
державну 

таємницю; з 
наданням права 

провадження 
діяльності у 

галузі 
криптографічного 

захисту 
службової 

інформації) 

діяльності з 
надання послуг у 

галузі 

криптографічного 
захисту інформації 

(крім послуг 
електронного 

цифрового підпису) 
та технічного 

захисту інформації, 
за переліком, що 

визначається 
Кабінетом Міністрів 

України" 

3&mustWords=%
D0%BB%D1%96%
D1%86%D0%B5%

D0%BD%D0%B7&
searchPublishing=

1 

101 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
будівництва 

об’єктів, що за 

класом наслідків 
(відповідальності

) належать до 
об’єктів з 

середніми 
наслідками 

Реєстр виданих 
ліцензій 

ні http://dabi.gov.ua
/license/list.php 

        
так 

102 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
будівництва 

Реєстр виданих 
ліцензій 

ні http://dabi.gov.ua
/license/list.php 

        
так 

http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/publish/article?art_id=277736&cat_id=266373&mustWords=%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7&searchPublishing=1
http://dabi.gov.ua/license/list.php
http://dabi.gov.ua/license/list.php
http://dabi.gov.ua/license/list.php
http://dabi.gov.ua/license/list.php


849 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

об’єктів, що за 
класом наслідків 
(відповідальності

) належать до 
об’єктів з 
значними 

наслідками 

103 Ліцензія на 
виробництво 

лікарських 
засобів 

Державний реєстр 
лікарських засобів 

України 

ні http://www.drlz.c
om.ua/ 

  
ліцензійний 

реєстр з 
промислового 
виробництва 

лікарських 
засобів 

так 
 

http://portal.
diklz.gov.ua/
PublicSite/Prc
License/PrcLi
censeList.asp

x 

державний реєстр 
медичної техніки та 
виробів медичного 

призначення 

http://w
ww.dikl
z.gov.ua
/doccat
alog/do
cument
?id=847

535 

  
так 

104 Ліцензія на 
оптову та 

роздрібну 
торгівлю 

лікарськими 
засобами 

Ліцензійний реєстр 
з виробництва 

лікарських засобів 
(в умовах аптеки), 

оптової та 
роздрібної торгівлі 

лікарськими 

засобами  

ні http://portal.diklz.
gov.ua/PublicSite/

TradeLicense/Trad
eLicenseList.aspx 

        
так 

105 Ліцензія на 
імпорт 

лікарських 
засобів (крім 

активних 
фармацевтичних 

інгредієнтів) 

ліцензійни реєстр з 
імпорту лікарських 

засобів 

ні http://portal.diklz.
gov.ua/PublicSite/

ImlLicense/ImlLice
nseList.aspx 

  
Державний 

реєстр лікарських 

засобів України 

http://www.d
rlz.com.ua/ 

    
так 

106 Ліцензія на 
виробництво 

боєприпасів до 
вогнепальної 

зброї 
невійськового 

призначення 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

        
так 

107 Ліцензія на 
виробництво 

спеціальних 
засобів активної 

оборони 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat

alog/list?currDir=
987160 

        
так 

http://www.drlz.com.ua/
http://www.drlz.com.ua/
http://www.diklz.gov.ua/doccatalog/document?id=847535
http://www.diklz.gov.ua/doccatalog/document?id=847535
http://www.diklz.gov.ua/doccatalog/document?id=847535
http://www.diklz.gov.ua/doccatalog/document?id=847535
http://www.diklz.gov.ua/doccatalog/document?id=847535
http://www.diklz.gov.ua/doccatalog/document?id=847535
http://www.diklz.gov.ua/doccatalog/document?id=847535
http://www.diklz.gov.ua/doccatalog/document?id=847535
http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/TradeLicense/TradeLicenseList.aspx
http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/TradeLicense/TradeLicenseList.aspx
http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/TradeLicense/TradeLicenseList.aspx
http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/TradeLicense/TradeLicenseList.aspx
http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/ImlLicense/ImlLicenseList.aspx
http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/ImlLicense/ImlLicenseList.aspx
http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/ImlLicense/ImlLicenseList.aspx
http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/ImlLicense/ImlLicenseList.aspx
http://www.drlz.com.ua/
http://www.drlz.com.ua/
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

108 Ліцензія на 
виробництво 
спеціальних 

засобів 
індивідуального 

захисту 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

        
так 

109 Ліцензія на 
виробництво 
спеціальних 

засобів, 
заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 
дратівної дії 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

        
так 

110 Ліцензія на 
виробництво 

холодної зброї 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

        
так 

111 Ліцензія на 
продаж 

спеціальних 
засобів, 

заряджених 
речовинами 

сльозоточивої та 

дратівної дії, 
активної 
оборони 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

        
так 

112 Ліцензія на право 
торгівлі 

боєприпасами до 
вогнепальної 

зброї 
невійськового 
призначення 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

        
так 

113 Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 
зброєю 

невійськового 
призначення 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

        
так 

https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160


851 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

114 Ліцензія на право 
торгівлі 

вогнепальною 

зброєю 
невійськового 

призначення та 
боєприпасами до 

неї, холодною 
зброєю, 

пневматичною 
зброєю калібру 

понад 4,5 
міліметра і 
швидкістю 

польоту кулі 
понад 100 метрів 

на секунду 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

        
так 

115 Ліцензія на право 
торгівлі 

холодною 
зброєю 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

        
так 

116 Ліцензія на 

продаж 
спеціальних 

засобів 
індивідуального 

захисту 

Ліцензійних реєстр 

МВС 

ні https://www.npu.

gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

        
так 

117 Ліцензія на 
ремонт 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 
призначення, 

холодної зброї, 
пневматичної 
зброї калібру 

понад 4,5 мм і 

швидкістю 
польоту кулі 

понад 100 м/с 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

        
так 

118 Ліцензія на 
виробництво 

Ліцензійних реєстр 
МВС 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat

        
так 
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https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
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852 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

вогнепальної 
зброї 

невійськового 

призначення 

alog/list?currDir=
987160 

119 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

вибухових 
матеріалів 

промислового 
призначення 

відсутній ні відсутній відсутній відсутній 
      

ні 

120 Ліцензія з 
монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності 
(технічне 

обслуговування) 
систем 

пожежогасіння 

(водяні, пінні, 
газові, 

порошкові, 
аерозольні) 

Ліцензійний реєстр 
господарської 

діяльності з 
надання послуг і 

виконання робіт 
протипожежного 

призначенння 
(загальний) 

ні http://www.dsns.
gov.ua/ua/Licenzu

vannya.html  

        
так 

121 Ліцензія з 
монтажу, 

підтримання 
експлуатаційної 

придатності 
(технічне 

обслуговування) 
систем пожежної 

сигналізації, 
оповіщування 
про пожежу та 

управління 
евакуюванням 

людей, 
устаткування 
передавання 

Ліцензійний реєстр 
господарської 

діяльності з 
надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначенння 
(загальний) 

ні http://www.dsns.
gov.ua/ua/Licenzu

vannya.html  

        
так 

https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
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853 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

тривожних 
сповіщень 

122 Ліцензія 
здійснення 
діяльності з 

монтажу, 
підтримання 

експлуатаційної 
придатності 

(технічне 
обслуговування) 

систем 
протидимного 

захисту 

Ліцензійний реєстр 
господарської 

діяльності з 
надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначенння 
(загальний) 

ні http://www.dsns.
gov.ua/ua/Licenzu

vannya.html  

        
так 

123 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

спостерігання за 
системами 

протипожежного 
захисту 

Ліцензійний реєстр 
господарської 

діяльності з 

надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначенння 
(загальний) 

ні http://www.dsns.
gov.ua/ua/Licenzu

vannya.html  

        
так 

124 Ліцензія на 
здійснення 
діяльності з 

технічного 
обслуговування 

первинних 
засобів 

пожежогасіння 
(водяні, пінні, 

порошкові, газові 
вогнегасники) 

Ліцензійний реєстр 
господарської 

діяльності з 

надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначенння 
(загальний) 

ні http://www.dsns.
gov.ua/ua/Licenzu

vannya.html  

        
так 

125 Ліцензія на 
здійснення 

оцінки 

(експертизи) 
протипожежного 

стану 
підприємства, 

об’єкта чи 
приміщення 

Ліцензійний реєстр 
господарської 

діяльності з 

надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначенння 
(загальний) 

ні http://www.dsns.
gov.ua/ua/Licenzu

vannya.html  

        
так 
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854 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

126 Ліцензія на 
здійснення робіт 
з вогнезахисту, 

вогнезахисне 
просочування 

(глибоке та 
поверхневе), 
вогнезахисне 
обробляння 

(фарбування, 
штукатурення, 

обмотування, 
облицювання), 
вогнезахисне 

заповнювання 

Ліцензійний реєстр 
господарської 

діяльності з 

надання послуг і 
виконання робіт 
протипожежного 

призначенння 
(загальний) 

ні http://www.dsns.
gov.ua/ua/Licenzu

vannya.html  

        
так 

127 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
видалення 

небезпечних 
відходів, перелік 

яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України 

Реєстр місць 
видалення відходів 

так так 
 

http://ekolog.kr-
admin.gov.ua/diial
nist/reiestry/reies

try-mists-
vydalennia-

vidkhodiv-mvv 

ЛІЦЕНЗІЙНИ
Й РЕЄСТР 

(ПОВОДЖЕН
НЯ З 

НЕБЕЗПЕЧН
ИМИ 

ВІДХОДАМИ
) 

http://www.
menr.gov.ua/
license/210-

perelik-
litsenziativ-

na-
provadzhenn

ia-
hospodarskoi
-diialnosti-iz-
zdiisnennia-
operatsii-u-

sferi-
povodzhenni

a-z-
nebezpechny

my-
vidkhodamy 

реєстр  
об'єктів 

утворення, 
оброблення та 

утилізації 
відходів  

так 
 

http://ekolog
.kr-

admin.gov.ua
/diialnist/reie
stry/reiestry-

ob-iektiv-
utvorennia-
vidkhodiv-

ouv 

Державний реєстр 
об'єктів підвищеної 

небезпеки  

так 
 

http://d
sp.gov.u
a/%D0%
B4%D0
%B5%D
1%80%
D0%B6
%D0%B
0%D0%
B2%D0
%BD%D
0%B8%
D0%B9-
%D1%8

0%D0%
B5%D1
%94%D
1%81%
D1%82
%D1%8

0-
%D0%B

E%D0%
B1%D1
%94%D

  
так 
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http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy


855 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

0%BA%
D1%82
%D1%9

6%D0%
B2-

%D0%B
F%D1%
96%D0
%B4%D
0%B2%
D0%B8

%D1%8
9%D0%
B5%D0
%BD%D
0%BE%
D1%97/ 

128 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

особливо 
небезпечних 

хімічних речовин, 
перелік яких 
визначається 

Кабінетом 
Міністрів України 

Державний реєстр 
об'єктів підвищеної 

небезпеки  

так так 
 

http://dsp.gov.ua/
%D0%B4%D0%B5
%D1%80%D0%B6
%D0%B0%D0%B2
%D0%BD%D0%B8

%D0%B9-
%D1%80%D0%B5
%D1%94%D1%81
%D1%82%D1%80-
%D0%BE%D0%B1
%D1%94%D0%BA
%D1%82%D1%96

%D0%B2-
%D0%BF%D1%96
%D0%B4%D0%B2
%D0%B8%D1%89
%D0%B5%D0%BD
%D0%BE%D1%97/ 

ЛІЦЕНЗІЙНИ
Й РЕЄСТР 

(ВИРОБНИЦ
ТВО 

ОСОБЛИВО 
НЕБЕЗПЕЧН

ИХ 
ХІМІЧНИХ 
РЕЧОВИН) 

http://www.
menr.gov.ua/
license/211-

perelik-
litsenziativ-

na-
provadzhenn

ia-
hospodarskoi
-diialnosti-iz-
vyrobnytstva
-osoblyvo-

nebezpechny
kh-

khimichnykh-
rechovyn-
zhidno-z-

perelikom-
shcho-

vyznachaietsi
a-kabinetom-

ministriv-

ukrainy 

      
так 

129 Ліцензія на 
провадження 

Реєстр місць 
видалення відходів 

так так 
 

ЛІЦЕНЗІЙНИ
Й РЕЄСТР 

http://www.
menr.gov.ua/

Державний 
реєстр об'єктів 

так 
 

    
так 

http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/211-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-vyrobnytstva-osoblyvo-nebezpechnykh-khimichnykh-rechovyn-zhidno-z-perelikom-shcho-vyznachaietsia-kabinetom-ministriv-ukrainy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy


856 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

господарської 
діяльності з 

захоронення 

небезпечних 
відходів 

http://ekolog.kr-
admin.gov.ua/diial
nist/reiestry/reies

try-mists-
vydalennia-

vidkhodiv-mvv 

(ПОВОДЖЕН
НЯ З 

НЕБЕЗПЕЧН

ИМИ 
ВІДХОДАМИ

) 

license/210-
perelik-

litsenziativ-

na-
provadzhenn

ia-
hospodarskoi
-diialnosti-iz-
zdiisnennia-
operatsii-u-

sferi-

povodzhenni
a-z-

nebezpechny
my-

vidkhodamy 

підвищеної 
небезпеки  

http://dsp.go
v.ua/%D0%B
4%D0%B5%D

1%80%D0%B
6%D0%B0%D
0%B2%D0%B
D%D0%B8%D

0%B9-
%D1%80%D0
%B5%D1%94
%D1%81%D1

%82%D1%80
-

%D0%BE%D0
%B1%D1%94
%D0%BA%D1
%82%D1%96

%D0%B2-
%D0%BF%D1
%96%D0%B4
%D0%B2%D0
%B8%D1%89
%D0%B5%D0
%BD%D0%BE

%D1%97/ 

130 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
зберігання 

небезпечних 

відходів 

реєстр  
об'єктів утворення, 

оброблення та 
утилізації відходів  

так так 
 

http://ekolog.kr-
admin.gov.ua/diial
nist/reiestry/reies

try-ob-iektiv-

utvorennia-
vidkhodiv-ouv 

ЛІЦЕНЗІЙНИ
Й РЕЄСТР 

(ПОВОДЖЕН
НЯ З 

НЕБЕЗПЕЧН
ИМИ 

ВІДХОДАМИ
) 

http://www.
menr.gov.ua/
license/210-

perelik-
litsenziativ-

na-

provadzhenn
ia-

hospodarskoi
-diialnosti-iz-
zdiisnennia-
operatsii-u-

sferi-
povodzhenni

a-z-
nebezpechny

Державний 
реєстр об'єктів 

підвищеної 
небезпеки  

так 
 

http://dsp.go
v.ua/%D0%B
4%D0%B5%D
1%80%D0%B

6%D0%B0%D
0%B2%D0%B
D%D0%B8%D

0%B9-
%D1%80%D0
%B5%D1%94
%D1%81%D1
%82%D1%80

-
%D0%BE%D0
%B1%D1%94

    
так 

http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy


857 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

my-
vidkhodamy 

%D0%BA%D1
%82%D1%96

%D0%B2-

%D0%BF%D1
%96%D0%B4
%D0%B2%D0
%B8%D1%89
%D0%B5%D0
%BD%D0%BE

%D1%97/ 

131 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

збирання 
небезпечних 

відходів 

реєстр  
об'єктів утворення, 

оброблення та 
утилізації відходів  

так так 
 

http://ekolog.kr-
admin.gov.ua/diial

nist/reiestry/reies
try-mists-

vydalennia-
vidkhodiv-mvv 

ЛІЦЕНЗІЙНИ
Й РЕЄСТР 

(ПОВОДЖЕН
НЯ З 

НЕБЕЗПЕЧН
ИМИ 

ВІДХОДАМИ
) 

http://www.
menr.gov.ua/
license/210-

perelik-

litsenziativ-
na-

provadzhenn
ia-

hospodarskoi
-diialnosti-iz-
zdiisnennia-
operatsii-u-

sferi-
povodzhenni

a-z-
nebezpechny

my-
vidkhodamy 

Державний 
реєстр об'єктів 

підвищеної 
небезпеки  

так 
 

http://dsp.go
v.ua/%D0%B

4%D0%B5%D
1%80%D0%B
6%D0%B0%D
0%B2%D0%B
D%D0%B8%D

0%B9-
%D1%80%D0
%B5%D1%94
%D1%81%D1
%82%D1%80

-
%D0%BE%D0
%B1%D1%94
%D0%BA%D1
%82%D1%96

%D0%B2-
%D0%BF%D1

%96%D0%B4
%D0%B2%D0
%B8%D1%89
%D0%B5%D0
%BD%D0%BE

%D1%97/ 

    
так 

132 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
знешкодження 

реєстр  
об'єктів утворення, 

оброблення та 
утилізації відходів  

так так 
 

http://ekolog.kr-
admin.gov.ua/diial
nist/reiestry/reies

ЛІЦЕНЗІЙНИ
Й РЕЄСТР 

(ПОВОДЖЕН
НЯ З 

НЕБЕЗПЕЧН

http://www.
menr.gov.ua/
license/210-

perelik-
litsenziativ-

Державний 
реєстр об'єктів 

підвищеної 
небезпеки  

так 
 

http://dsp.go
v.ua/%D0%B
4%D0%B5%D

Реєстр місць 
видалення відходів 

так 
 

http://e
kolog.kr

-

  
так 

http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

небезпечних 
відходів 

try-mists-
vydalennia-

vidkhodiv-mvv 

ИМИ 
ВІДХОДАМИ

) 

na-
provadzhenn

ia-

hospodarskoi
-diialnosti-iz-
zdiisnennia-
operatsii-u-

sferi-
povodzhenni

a-z-
nebezpechny

my-
vidkhodamy 

1%80%D0%B
6%D0%B0%D
0%B2%D0%B

D%D0%B8%D
0%B9-

%D1%80%D0
%B5%D1%94
%D1%81%D1
%82%D1%80

-
%D0%BE%D0

%B1%D1%94
%D0%BA%D1
%82%D1%96

%D0%B2-
%D0%BF%D1
%96%D0%B4
%D0%B2%D0
%B8%D1%89
%D0%B5%D0
%BD%D0%BE

%D1%97/ 

admin.g
ov.ua/di
ialnist/r

eiestry/
reiestry-
mists-

vydalen
nia-

vidkhodi
v-mvv 

133 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
оброблення 

(перероблення, 
сортування) 
небезпечних 

відходів 

реєстр  
об'єктів утворення, 

оброблення та 
утилізації відходів  

так так 
 

http://ekolog.kr-
admin.gov.ua/diial
nist/reiestry/reies

try-mists-
vydalennia-

vidkhodiv-mvv 

ЛІЦЕНЗІЙНИ
Й РЕЄСТР 

(ПОВОДЖЕН
НЯ З 

НЕБЕЗПЕЧН
ИМИ 

ВІДХОДАМИ
) 

http://www.
menr.gov.ua/
license/210-

perelik-
litsenziativ-

na-
provadzhenn

ia-
hospodarskoi

-diialnosti-iz-
zdiisnennia-
operatsii-u-

sferi-
povodzhenni

a-z-
nebezpechny

my-

vidkhodamy 

Державний 
реєстр об'єктів 

підвищеної 
небезпеки  

так 
 

http://dsp.go
v.ua/%D0%B
4%D0%B5%D
1%80%D0%B
6%D0%B0%D
0%B2%D0%B
D%D0%B8%D

0%B9-
%D1%80%D0
%B5%D1%94
%D1%81%D1
%82%D1%80

-
%D0%BE%D0
%B1%D1%94

%D0%BA%D1
%82%D1%96

%D0%B2-

Реєстр місць 
видалення відходів 

так 
 

http://e
kolog.kr

-
admin.g
ov.ua/di
ialnist/r
eiestry/

reiestry-
mists-

vydalen
nia-

vidkhodi
v-mvv 

  
так 

http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

%D0%BF%D1
%96%D0%B4
%D0%B2%D0

%B8%D1%89
%D0%B5%D0
%BD%D0%BE

%D1%97/ 

134 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
утилізації 

небезпечних 
відходів 

реєстр  
об'єктів утворення, 

оброблення та 
утилізації відходів  

так так 
 

http://ekolog.kr-
admin.gov.ua/diial
nist/reiestry/reies

try-mists-
vydalennia-

vidkhodiv-mvv 

ЛІЦЕНЗІЙНИ
Й РЕЄСТР 

(ПОВОДЖЕН
НЯ З 

НЕБЕЗПЕЧН
ИМИ 

ВІДХОДАМИ

) 

http://www.
menr.gov.ua/
license/210-

perelik-
litsenziativ-

na-
provadzhenn

ia-
hospodarskoi
-diialnosti-iz-
zdiisnennia-
operatsii-u-

sferi-
povodzhenni

a-z-
nebezpechny

my-
vidkhodamy 

Державний 
реєстр об'єктів 

підвищеної 
небезпеки  

так 
 

http://dsp.go
v.ua/%D0%B
4%D0%B5%D
1%80%D0%B
6%D0%B0%D

0%B2%D0%B
D%D0%B8%D

0%B9-
%D1%80%D0
%B5%D1%94
%D1%81%D1
%82%D1%80

-
%D0%BE%D0
%B1%D1%94
%D0%BA%D1
%82%D1%96

%D0%B2-
%D0%BF%D1
%96%D0%B4
%D0%B2%D0
%B8%D1%89

%D0%B5%D0
%BD%D0%BE

%D1%97/ 

Реєстр місць 
видалення відходів 

так 
 

http://e
kolog.kr

-
admin.g
ov.ua/di

ialnist/r
eiestry/
reiestry-
mists-

vydalen
nia-

vidkhodi
v-mvv 

  
так 

135 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної 
практики 
(екстрена 

Відомості про 
суб'єктів 

господарювання, 
які здійснюють 
господарську 
діяльність з 

медичної практики, 
що містяться в 

ні http://www.moz.g
ov.ua/ua/portal/
mtlc_entities/ 

Стан 
розгляду 

документів з 
питань 

ліцензуванн
я у сфері 
охорони 
здоров'я 

http://www.
moz.gov.ua/
ua/portal/mt
lc_statistic_a

rch1/ 

      
так 

http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

медична 
допомога) 

єдиному 
ліцензійному 

реєстрі та 

ліцензійному 
реєстрі МОЗ 

України 

(архів 2013 - 
2016) 

136 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної 
практики 

(первинна 
медична 

допомога) 

Відомості про 
суб'єктів 

господарювання, 
які здійснюють 
господарську 
діяльність з 

медичної практики, 
що містяться в 

єдиному 
ліцензійному 

реєстрі та 
ліцензійному 
реєстрі МОЗ 

України 

ні http://www.moz.g
ov.ua/ua/portal/
mtlc_entities/ 

Стан 
розгляду 

документів з 
питань 

ліцензуванн
я у сфері 
охорони 
здоров'я 

(архів 2013 - 
2016) 

http://www.
moz.gov.ua/
ua/portal/mt
lc_statistic_a

rch1/ 

      
так 

137 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
медичної 
практики 

(вторинна 
(спеціалізована) 

медична 
допомога) 

Відомості про 
суб'єктів 

господарювання, 
які здійснюють 
господарську 
діяльність з 

медичної практики, 
що містяться в 

єдиному 
ліцензійному 

реєстрі та 
ліцензійному 
реєстрі МОЗ 

України 

ні http://www.moz.g
ov.ua/ua/portal/

mtlc_entities/ 

Стан 
розгляду 

документів з 
питань 

ліцензуванн
я у сфері 
охорони 
здоров'я 

(архів 2013 - 
2016) 

http://www.
moz.gov.ua/

ua/portal/mt
lc_statistic_a

rch1/ 

      
так 

138 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної 
практики 

(третинна 
(високоспеціаліз

Відомості про 
суб'єктів 

господарювання, 

які здійснюють 
господарську 
діяльність з 

медичної практики, 
що містяться в 

ні http://www.moz.g
ov.ua/ua/portal/
mtlc_entities/ 

Стан 
розгляду 

документів з 

питань 
ліцензуванн

я у сфері 
охорони 
здоров'я 

http://www.
moz.gov.ua/
ua/portal/mt

lc_statistic_a
rch1/ 

      
так 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

ована) медична 
допомога) 

єдиному 
ліцензійному 

реєстрі та 

ліцензійному 
реєстрі МОЗ 

України 

(архів 2013 - 
2016) 

139 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
медичної 
практики 

(паліативна 
медична 

допомога) 

Відомості про 
суб'єктів 

господарювання, 
які здійснюють 
господарську 
діяльність з 

медичної практики, 
що містяться в 

єдиному 
ліцензійному 

реєстрі та 
ліцензійному 
реєстрі МОЗ 

України 

ні http://www.moz.g
ov.ua/ua/portal/
mtlc_entities/ 

Стан 
розгляду 

документів з 
питань 

ліцензуванн
я у сфері 
охорони 
здоров'я 

(архів 2013 - 
2016) 

http://www.
moz.gov.ua/
ua/portal/mt
lc_statistic_a

rch1/ 

      
так 

140 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
медичної 
практики 
(медична 

реабілітація) 

Відомості про 
суб'єктів 

господарювання, 
які здійснюють 
господарську 
діяльність з 

медичної практики, 
що містяться в 

єдиному 
ліцензійному 

реєстрі та 
ліцензійному 
реєстрі МОЗ 

України 

ні http://www.moz.g
ov.ua/ua/portal/

mtlc_entities/ 

Стан 
розгляду 

документів з 
питань 

ліцензуванн
я у сфері 
охорони 
здоров'я 

(архів 2013 - 
2016) 

http://www.
moz.gov.ua/

ua/portal/mt
lc_statistic_a

rch1/ 

      
так 

141 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності банків 
пуповинної крові, 

інших тканин і 
клітин людини 

Інформація про 
видані ліцензії на 
діяльність банків 

пуповинної крові, 
інших тканин і 
клітин людини 

згідно з переліком, 

ні http://www.moz.g
ov.ua/ua/portal/

mtlc_statistic_arc

h1/ 

        
так 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_entities/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mtlc_statistic_arch1/


862 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

затвердженим МОЗ 
України 

142 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
ветеринарної 

практики 

Інформація про 
прийняті рішення 

Держпродспоживсл
ужбою щодо видачі 

ліцензії на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
ветеринарної 

практики 

ні http://www.consu
mer.gov.ua/Conte
ntPages/Litsenzuv

annya/105/ 

        
так 

143 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
випуску лотерей 

Єдиний реєстр 
державних 

лотерей, 
запроваджених в 

Україні  

ні http://www.minfi
n.gov.ua/news/vie
w/%D1%94dinij-
re%D1%94str-

derzhavnih-

loterej-
zaprovadzhenih-v-

ukraini-na-
10_08_2016-

roku?category=bj

udzhet 

        
ні 

144 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
проведення 

лотерей 

Єдиний реєстр 
державних 

лотерей, 
запроваджених в 

Україні  

ні http://www.minfi
n.gov.ua/news/vie

w/%D1%94dinij-
re%D1%94str-

derzhavnih-
loterej-

zaprovadzhenih-v-
ukraini-na-

10_08_2016-
roku?category=bj

udzhet 

        
ні 

145 Ліцензія на 
провадження 

туроператорської 
діяльності 

Ліцензійний реєстр 
суб'єктів 

туроператорської 
діяльності 

ні http://www.me.g
ov.ua/Documents

/Detail?lang=uk-
UA&id=5386d976
-11e4-4eb1-abdf-
2948a2017c17&ti
tle=LitsenziiniiRest

rSub-

        
так 

http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-08.01.2017.xls
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-08.01.2017.xls
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-08.01.2017.xls
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-08.01.2017.xls
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-08.01.2017.xls
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-08.01.2017.xls
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-08.01.2017.xls
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-08.01.2017.xls
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-08.01.2017.xls
http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%97%20%D0%B7%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-08.01.2017.xls
http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Litsenzuvannya/105/
http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Litsenzuvannya/105/
http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Litsenzuvannya/105/
http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Litsenzuvannya/105/
http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2024.03.2017.xlsx
http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2024.03.2017.xlsx
http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2024.03.2017.xlsx
http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2024.03.2017.xlsx
http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2024.03.2017.xlsx
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2024.03.2017.xlsx
http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2024.03.2017.xlsx
http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2024.03.2017.xlsx
http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2024.03.2017.xlsx
http://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2024.03.2017.xlsx
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.minfin.gov.ua/news/view/%D1%94dinij-re%D1%94str-derzhavnih-loterej-zaprovadzhenih-v-ukraini-na-10_08_2016-roku?category=bjudzhet
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5386d976-11e4-4eb1-abdf-2948a2017c17&title=LitsenziiniiRestrSub-ktivTuroperatorskoiDiialnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5386d976-11e4-4eb1-abdf-2948a2017c17&title=LitsenziiniiRestrSub-ktivTuroperatorskoiDiialnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5386d976-11e4-4eb1-abdf-2948a2017c17&title=LitsenziiniiRestrSub-ktivTuroperatorskoiDiialnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5386d976-11e4-4eb1-abdf-2948a2017c17&title=LitsenziiniiRestrSub-ktivTuroperatorskoiDiialnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5386d976-11e4-4eb1-abdf-2948a2017c17&title=LitsenziiniiRestrSub-ktivTuroperatorskoiDiialnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5386d976-11e4-4eb1-abdf-2948a2017c17&title=LitsenziiniiRestrSub-ktivTuroperatorskoiDiialnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5386d976-11e4-4eb1-abdf-2948a2017c17&title=LitsenziiniiRestrSub-ktivTuroperatorskoiDiialnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5386d976-11e4-4eb1-abdf-2948a2017c17&title=LitsenziiniiRestrSub-ktivTuroperatorskoiDiialnosti


863 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

ktivTuroperatorsk
oiDiialnosti  

146 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
посередництва у 
працевлаштуван
ні за кордоном 

Перелік суб'єктів, 
які мають ліцензію 
з посередництва у 
працевлаштуванні 

за кордоном 

ні http://www.msp.g
ov.ua/content/per
elik-subektiv-yaki-
mayut-licenziyu-z-
poserednictva-u-
pracevlashtuvanni

-za-
kordonom.html  

        
так 

147 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
промислового 
вилову водних 
біоресурсів за 

межами 
юрисдикції 

України 

відсутній ні відсутній 
        

ні 

148 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
культивування 

рослин, 
включених до 

таблиці І 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України 

Інформація про 
рішення щодо 

видачі та 
анулювання 

ліцензій 

ні http://www.diklz.
gov.ua/control/m
ain/uk/publish/cat

egory/610288 

Ліцензійний 
реєстр на 

право 
здійснення 
господарськ

ої діяльності 
з обігу 

наркотичних 
засобів, 

психотропни
х речовин і 

прекурсорів 
-  
 

реєстр 
закритий, 

щоб 

отримати 
інфо, 

необхідно 
ввести 

http://usuan.
dls.gov.ua/ 

      
так 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5386d976-11e4-4eb1-abdf-2948a2017c17&title=LitsenziiniiRestrSub-ktivTuroperatorskoiDiialnosti
http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5386d976-11e4-4eb1-abdf-2948a2017c17&title=LitsenziiniiRestrSub-ktivTuroperatorskoiDiialnosti
http://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.html
http://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.html
http://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.html
http://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.html
http://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.html
http://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.html
http://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.html
http://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayut-licenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.html
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://usuan.dls.gov.ua/
http://usuan.dls.gov.ua/


864 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

назву, 
єдрпоу СГД 

149 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
ввезення на 
територію 
України, 

вивезення з 
території України 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, 
затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України 

Інформація про 
рішення щодо 

видачі та 
анулювання 

ліцензій 

ні http://www.diklz.
gov.ua/control/m
ain/uk/publish/cat

egory/610288 

Ліцензійний 
реєстр на 

право 
здійснення 
господарськ
ої діяльності 

з обігу 
наркотичних 

засобів, 
психотропни
х речовин і 

прекурсорів 

-  
 

реєстр 
закритий, 

щоб 
отримати 

інфо, 
необхідно 

ввести 
назву, 

єдрпоу СГД 

http://usuan.
dls.gov.ua/ 

      
так 

150 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
використання 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 
ветеринарній 

медицині 

Інформація про 
рішення щодо 

видачі та 
анулювання 

ліцензій 

ні http://www.diklz.
gov.ua/control/m
ain/uk/publish/cat

egory/610288 

Ліцензійний 
реєстр на 

право 
здійснення 
господарськ
ої діяльності 

з обігу 
наркотичних 

засобів, 
психотропни
х речовин і 

прекурсорів 
-  
 

реєстр 
закритий, 

http://usuan.
dls.gov.ua/ 

      
так 

http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://usuan.dls.gov.ua/
http://usuan.dls.gov.ua/
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://usuan.dls.gov.ua/
http://usuan.dls.gov.ua/


865 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

щоб 
отримати 

інфо, 

необхідно 
ввести 
назву, 

єдрпоу СГД 

151 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва, 
виготовлення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, що 
зареєстровані як 
лікарські засоби 

Інформація про 
рішення щодо 

видачі та 
анулювання 

ліцензій 

ні http://www.diklz.
gov.ua/control/m
ain/uk/publish/cat

egory/610288 

Ліцензійний 
реєстр на 

право 
здійснення 
господарськ
ої діяльності 

з обігу 

наркотичних 
засобів, 

психотропни
х речовин і 

прекурсорів 
-  
 

реєстр 
закритий, 

щоб 
отримати 

інфо, 
необхідно 

ввести 
назву, 

єдрпоу СГД 

http://usuan.
dls.gov.ua/ 

      
так 

152 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

культивування 
рослин, 

включених до 
таблиці ІV 
Переліку 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

Інформація про 
рішення щодо 

видачі та 
анулювання 

ліцензій 

ні http://www.diklz.
gov.ua/control/m
ain/uk/publish/cat

egory/610288 

Ліцензійний 
реєстр на 

право 
здійснення 

господарськ
ої діяльності 

з обігу 
наркотичних 

засобів, 
психотропни
х речовин і 

прекурсорів 

http://usuan.
dls.gov.ua/ 

      
так 

http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://usuan.dls.gov.ua/
http://usuan.dls.gov.ua/
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://usuan.dls.gov.ua/
http://usuan.dls.gov.ua/


866 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

речовин і 
прекурсорів, 

затвердженого 

Кабінетом 
Міністрів України 

-  
 

реєстр 

закритий, 
щоб 

отримати 
інфо, 

необхідно 
ввести 
назву, 

єдрпоу СГД 

153 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
наркотичних 

засобів, 
психотропних 

речовин і 
прекурсорів, 

включених до 
переліку 

Інформація про 
рішення щодо 

видачі та 

анулювання 
ліцензій 

ні http://www.diklz.
gov.ua/control/m
ain/uk/publish/cat

egory/610288 

Ліцензійний 
реєстр на 

право 

здійснення 
господарськ
ої діяльності 

з обігу 
наркотичних 

засобів, 
психотропни
х речовин і 

прекурсорів 
-  
 

реєстр 
закритий, 

щоб 
отримати 

інфо, 
необхідно 

ввести 
назву, 

єдрпоу СГД 

http://usuan.
dls.gov.ua/ 

      
так 

154 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
придбання, 
зберігання, 

відпуску, 
використання 

Інформація про 
рішення щодо 

видачі та 
анулювання 

ліцензій 

ні http://www.diklz.
gov.ua/control/m
ain/uk/publish/cat

egory/610288 

Ліцензійний 
реєстр на 

право 
здійснення 
господарськ
ої діяльності 

з обігу 
наркотичних 

http://usuan.
dls.gov.ua/ 

      
так 

http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://usuan.dls.gov.ua/
http://usuan.dls.gov.ua/
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://usuan.dls.gov.ua/
http://usuan.dls.gov.ua/


867 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 

речовин і 
прекурсорів у 

закладах 
охорони 
здоров’я 

засобів, 
психотропни
х речовин і 

прекурсорів 
-  
 

реєстр 
закритий, 

щоб 
отримати 

інфо, 

необхідно 
ввести 
назву, 

єдрпоу СГД 

155 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
реалізації 
(відпуску) 

наркотичних 
засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів, що 
зареєстровані як 
лікарські засоби 

Інформація про 
рішення щодо 

видачі та 
анулювання 

ліцензій 

ні http://www.diklz.
gov.ua/control/m
ain/uk/publish/cat

egory/610288 

Ліцензійний 
реєстр на 

право 
здійснення 
господарськ
ої діяльності 

з обігу 
наркотичних 

засобів, 
психотропни
х речовин і 

прекурсорів 
-  
 

реєстр 
закритий, 

щоб 
отримати 

інфо, 
необхідно 

ввести 
назву, 

єдрпоу СГД 

http://usuan.
dls.gov.ua/ 

      
так 

156 Ліцензія на 
провадження 
господарської 
діяльності із 

Інформація про 
рішення щодо 

видачі та 

ні http://www.diklz.
gov.ua/control/m
ain/uk/publish/cat

egory/610288 

Ліцензійний 
реєстр на 

право 
здійснення 

http://usuan.
dls.gov.ua/ 

      
так 

http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://usuan.dls.gov.ua/
http://usuan.dls.gov.ua/
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://www.diklz.gov.ua/control/main/uk/publish/category/610288
http://usuan.dls.gov.ua/
http://usuan.dls.gov.ua/


868 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

знищення 
наркотичних 

засобів, 

психотропних 
речовин і 

прекурсорів 

анулювання 
ліцензій 

господарськ
ої діяльності 

з обігу 

наркотичних 
засобів, 

психотропни
х речовин і 

прекурсорів 
-  
 

реєстр 

закритий, 
щоб 

отримати 
інфо, 

необхідно 
ввести 
назву, 

єдрпоу СГД 

157 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виготовлення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 
негласного 

отримання 
інформації (не 

для потреб 
державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 

діяльності, 
пов’язаної з 

Інформація про 
рішення органу 
ліцензування 

ні https://ssu.gov.ua
/ua/pages/226 

        
так 

https://ssu.gov.ua/ua/pages/226
https://ssu.gov.ua/ua/pages/226


869 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

державною 
таємницею) 

158 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 
негласного 

отримання 
інформації (не 

для потреб 
державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

Інформація про 
рішення органу 
ліцензування 

ні https://ssu.gov.ua
/ua/pages/226 

        
так 

159 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації (не 
для потреб 
державних 

Інформація про 
рішення органу 
ліцензування 

ні https://ssu.gov.ua
/ua/pages/226 

        
так 

https://ssu.gov.ua/ua/pages/226
https://ssu.gov.ua/ua/pages/226
https://ssu.gov.ua/ua/pages/226
https://ssu.gov.ua/ua/pages/226


870 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

(іноземних) 
замовників, що 

передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею) 

160 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виготовлення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб 

державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 
державною 

таємницею 

Інформація про 
рішення органу 
ліцензування 

ні https://ssu.gov.ua
/ua/pages/226 

        
так 

161 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності з 
постачання 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

Інформація про 
рішення органу 

ліцензування 

ні https://ssu.gov.ua
/ua/pages/226 

        
так 

https://ssu.gov.ua/ua/pages/226
https://ssu.gov.ua/ua/pages/226
https://ssu.gov.ua/ua/pages/226
https://ssu.gov.ua/ua/pages/226


871 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб 

державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею 

162 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
розроблення 
спеціальних 

технічних засобів 
для зняття 

інформації з 
каналів зв’язку та 

інших засобів 
негласного 
отримання 

інформації для 
потреб 

державних 
(іноземних) 

замовників, що 
передбачає 

провадження 
діяльності, 

пов’язаної з 
державною 
таємницею 

Інформація про 
рішення органу 
ліцензування 

ні https://ssu.gov.ua
/ua/pages/226 

        
так 

163 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
небезпечних 

Рішення органу 
ліцензування 

(автомобільний 
транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-
licenzuvannya-

        
так 

https://ssu.gov.ua/ua/pages/226
https://ssu.gov.ua/ua/pages/226
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

вантажів та 
небезпечних 

відходів 

вантажними 
автомобілями 

avtomobilnyy-
transport 

164 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів 

автобусами 

перелік 
міжобласних 
маршрутів 

ні так 
 
 

http://dsbt.gov.ua
/storinka/perelik-

mizhoblasnyh-
avtobusnyh-
marshrutiv-
zagalnogo-

korystuvannya 

Рішення 
органу 

ліцензуванн
я 

(автомобіль
ний 

транспорт) 

http://dsbt.g
ov.ua/storink
a/rishennya-

organu-
licenzuvanny

a-
avtomobilny
y-transport 

реєстр міських 
автобусних 
маршрутів 
загального 

користування 
 

(для кожного 
міста 

встановлюється 

свій реєстр) 

так 
 

http://cherni
vtsy.eu/porta

l/14416 

реєстр приміських 
автобусних 
маршрутів 
загального 

користування  
 

(в кожному районі 
свій реєстр)  

так 
 

http://f
astiv-

region.g
ov.ua/n
ode/28

52/ 

перелік 
міжнародних 

маршрутів 
загального 

користування, 
 

реєстр стоянок 
таксі 

так 
 
 

http://
mtu.g
ov.ua/
conte
nt/pas
azhirs

ki-
perev
ezenn
ya.ht
ml, 

 
ні  
 
 

http://
omr.g
ov.ua/
ru/ne
ws/11
439/ 

так 

165 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

Рішення органу 
ліцензування 

(автомобільний 
транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-
licenzuvannya-
avtomobilnyy-

transport 

        
так 

166 Ліцензія на 

внутрішні 
перевезення 

пасажирів 
легковими 

автомобілями на 

Рішення органу 

ліцензування 
(автомобільний 

транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua

/storinka/rishenny
a-organu-

licenzuvannya-
avtomobilnyy-

transport 

        
так 

http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

замовлення 
(самозайнятими 
автомобільними 

перевізниками) 
167 Ліцензія на 

внутрішні 
перевезення 
пасажирів на 

таксі 

Рішення органу 
ліцензування 

(автомобільний 
транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-
licenzuvannya-
avtomobilnyy-

transport 

        
так 

168 Ліцензія на 
внутрішні 

перевезення 
пасажирів на 

таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 

перевізниками) 

Рішення органу 
ліцензування 

(автомобільний 
транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-
licenzuvannya-
avtomobilnyy-

transport 

        
так 

169 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
вантажів 

вантажними 
автомобілями 

(крім 

перевезення 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів) 

Рішення органу 
ліцензування 

(автомобільний 
транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-
licenzuvannya-
avtomobilnyy-

transport 

        
так 

170 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 

відходів 
вантажними 

автомобілями 

Рішення органу 
ліцензування 

(автомобільний 
транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-
licenzuvannya-
avtomobilnyy-

transport 

        
так 

171 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

Реєстр 
міжнародних 
автобусних 

ні http://mtu.gov.ua
/content/pasazhir

ski-

Рішення 
органу 

ліцензуванн

http://dsbt.g
ov.ua/storink
a/rishennya-

      
так 

http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
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http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
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http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
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http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-avtomobilnyy-transport
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

пасажирів 
автобусами 

маршрутів 
загального 

користування 

perevezennya.ht
ml  

я 
(автомобіль

ний 

транспорт) 

organu-
licenzuvanny

a-

avtomobilny
y-transport 

172 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

Рішення органу 
ліцензування 

(автомобільний 
транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-
licenzuvannya-
avtomobilnyy-

transport 

        
так 

173 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів 
легковими 

автомобілями на 
замовлення 

(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

Рішення органу 
ліцензування 

(автомобільний 
транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-
licenzuvannya-
avtomobilnyy-

transport 

        
так 

174 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 

пасажирів на 
таксі 

Рішення органу 
ліцензування 

(автомобільний 

транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-

licenzuvannya-
avtomobilnyy-

transport 

        
так 

175 Ліцензія на 
міжнародні 

перевезення 
пасажирів на 

таксі 
(самозайнятими 
автомобільними 
перевізниками) 

Рішення органу 
ліцензування 

(автомобільний 
транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-
licenzuvannya-
avtomobilnyy-

transport 

        
так 

176 Ліцензія на 
перевезення 

пасажирів 

малими/маломір
ними суднами 

Державний 
судновий 

реєструУкраїни  

ні ні Рішення 
органу 

ліцензуванн

я (річковий 
та морський 
транспорт) 

http://dsbt.g
ov.ua/storink
a/pytannya-

licenzuvanny
a-

richkovogo-

      
так 

http://mtu.gov.ua/content/pasazhirski-perevezennya.html
http://mtu.gov.ua/content/pasazhirski-perevezennya.html
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http://dsbt.gov.ua/storinka/pytannya-licenzuvannya-richkovogo-morskogo-transportu


875 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

morskogo-
transportu 

177 Ліцензія на 
перевезення 
пасажирів, 

небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів на 

суднах (крім 
малих/маломірн

их суден) 

Державний 
судновий 

реєструУкраїни  

ні ні Рішення 
органу 

ліцензуванн
я (річковий 
та морський 
транспорт) 

http://dsbt.g
ov.ua/storink
a/pytannya-
licenzuvanny

a-
richkovogo-
morskogo-
transportu 

      
так 

178 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання послуг з 

перевезення 
небезпечних 

вантажів 
повітряним 

транспортом 

Державний реєстр 
цивільних 

повітряних суден 

ні так. 
http://avia.gov.ua
/documents/rcps/
vrcps/24020.html 

  
Реєстр ліцензій з 
надання послуг з 

перевезення 
пасажирів, 
вантажів 

повітряним 
транспортом 

так 
http://avia.go
v.ua/docume
nts/Administr
ative_Service

s_Licensing/I
nformation_li
censes/2389

4.html 

Реєстр провайдерів 
ANS 

так 
http://n
ew.avia.
gov.ua/
npdrd/sl

ug-3/ 

Перелік 
авіакомпаній, 

які мають 
діючий 

сертифікат 

експлуатанта 

так 
http://
new.a
via.go
v.ua/n

pdrd/s
lug-3/ 

так 

179 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання послуг з 

перевезення 
небезпечних 

відходів 
повітряним 

транспортом 

Державний реєстр 
цивільних 

повітряних суден 

ні так. 
http://avia.gov.ua
/documents/rcps/

vrcps/24020.html 

  
Реєстр ліцензій з 
надання послуг з 

перевезення 

пасажирів, 
вантажів 

повітряним 
транспортом 

так 
http://avia.go
v.ua/docume

nts/Administr
ative_Service
s_Licensing/I
nformation_li
censes/2389

4.html 

Реєстр провайдерів 
ANS 

так 
http://n
ew.avia.

gov.ua/
npdrd/sl

ug-3/ 

Перелік 
авіакомпаній, 

які мають 

діючий 
сертифікат 

експлуатанта 

так 
http://
new.a

via.go
v.ua/n
pdrd/s
lug-3/ 

так 

180 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

надання послуг з 
перевезення 

пасажирів 
повітряним 

транспортом 

Державний реєстр 
цивільних 

повітряних суден 

ні так. 
http://avia.gov.ua
/documents/rcps/
vrcps/24020.html 

  
Реєстр ліцензій з 
надання послуг з 

перевезення 
пасажирів, 

вантажів 
повітряним 

транспортом 

так 
http://avia.go
v.ua/docume
nts/Administr

ative_Service
s_Licensing/I
nformation_li
censes/2389

4.html 

Реєстр провайдерів 
ANS 

так 
http://n
ew.avia.
gov.ua/

npdrd/sl
ug-3/ 

Перелік 
авіакомпаній, 

які мають 
діючий 

сертифікат 
експлуатанта 

так 
http://
new.a
via.go

v.ua/n
pdrd/s
lug-3/ 

так 

http://dsbt.gov.ua/storinka/pytannya-licenzuvannya-richkovogo-morskogo-transportu
http://dsbt.gov.ua/storinka/pytannya-licenzuvannya-richkovogo-morskogo-transportu
http://dsbt.gov.ua/storinka/pytannya-licenzuvannya-richkovogo-morskogo-transportu
http://dsbt.gov.ua/storinka/pytannya-licenzuvannya-richkovogo-morskogo-transportu
http://dsbt.gov.ua/storinka/pytannya-licenzuvannya-richkovogo-morskogo-transportu
http://dsbt.gov.ua/storinka/pytannya-licenzuvannya-richkovogo-morskogo-transportu
http://dsbt.gov.ua/storinka/pytannya-licenzuvannya-richkovogo-morskogo-transportu
http://dsbt.gov.ua/storinka/pytannya-licenzuvannya-richkovogo-morskogo-transportu
http://dsbt.gov.ua/storinka/pytannya-licenzuvannya-richkovogo-morskogo-transportu
http://dsbt.gov.ua/storinka/pytannya-licenzuvannya-richkovogo-morskogo-transportu


876 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

181 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 
небезпечних 
вантажів та 

небезпечних 
відходів 

залізничним 
транспортом 

Рішення органу 
ліцензування 
(залізничний 

транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-

licenzuvannya-
zaliznychnyy-

transport 

        
так 

182 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
перевезення 

пасажирів 
залізничним 
транспортом 

Рішення органу 
ліцензування 
(залізничний 

транспорт) 

ні http://dsbt.gov.ua
/storinka/rishenny

a-organu-

licenzuvannya-
zaliznychnyy-

transport 

        
так 

183 Разова 
(індивідуальна) 

ліцензія 

відсутній ні ні 
        

ні 

184 Ліцензія на 
експорт товарів  

відсутній ні ні 
        

ні 

185 Ліцензія на 
експорт 

озоноруйнівних 
речовин або 

товарів, що їх  
містять 

відсутній ні ні 
        

ні 

186 Ліцензія на 

імпорт товарів 

відсутній ні ні 
        

ні 

187 Ліцензія на 
імпорт 

озоноруйнівних 
речовин або 

товарів, що їх  
містять 

відсутній ні ні 
        

ні 

188 Спеціальна 
ліцензія на 

імпорт 

відсутній ні ні 
        

ні 

http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport
http://dsbt.gov.ua/storinka/rishennya-organu-licenzuvannya-zaliznychnyy-transport


877 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

189 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 

нафти, 
нафтопродуктів 
магістральним 
трубопроводом 

Перелік суб'єктів 
господарювання, 

які отримали 

ліцензії на право 
провадження 
діяльності із 
зберігання 

природного газу, 
газу (метану) 

вугільних  
родовищ; 

постачання 
природного газу, 

газу (метану) 
вугільних родовищ 

за регульованим 
тарифом; 

постачання 
природного газу; 
транспортування  

природного, 
нафтового газу і 

газу (метану) 
вугільних родовищ 
трубопроводами; 
транспортування 
нафтопродуктів 
магістральними 

трубопроводами;  
транспортування 

нафти 
магістральними 

трубопроводами; 
розподілу 

природного, 
нафтового газу і 

газу (метану) 
вугільних родовищ  

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees

try/perelik_gaz.pd
f  

  
Реєстр суб'єктів 

господарювання, 
які провадять 

діяльність у 
сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit

senziini_reest
ry/Reestr%20
subektiv%20g
ospodaruvan
nya%20yaki%
20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

    
так 

190 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 

Реєстр суб'єктів 

господарювання, 
які провадять 

діяльність у сферах 

ні http://www.nerc.

gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub

  
Перелік суб'єктів 

господарювання, 
які отримали 

ліцензії на право 

http://www.n

erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf


878 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

розподілу 
природного газу 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 

яких регулюється 
Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

провадження 
діяльності із 
зберігання 

природного газу, 
газу (метану) 

вугільних 
родовищ; 

постачання 
природного газу, 

газу (метану) 
вугільних 

родовищ за 
регульованим 

тарифом; 
постачання 

природного газу; 
транспортування 

природного, 
нафтового газу і 

газу (метану) 
вугільних 
родовищ 

трубопроводами; 
транспортування 
нафтопродуктів 
магістральними 

трубопроводами; 
транспортування 

нафти 
магістральними 

трубопроводами; 
розподілу 

природного, 
нафтового газу і 

газу (метану) 
вугільних 
родовищ 

ry/perelik_ga
z.pdf  

191 Ліцензія на 
провадження 

господарської 
діяльності зі 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear

ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar

  
Перелік суб'єктів 
господарювання, 

які отримали 
ліцензії на право 

провадження 

http://www.n
erc.gov.ua/da

ta/filearch/lit
senziini_reest

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf


879 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

зберігання 
природного газу 

комунальних 
послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

діяльності із 
зберігання 

природного газу, 

газу (метану) 
вугільних  
родовищ; 

постачання 
природного газу, 

газу (метану) 
вугільних 

родовищ за 

регульованим 
тарифом; 

постачання 
природного газу; 
транспортування  

природного, 
нафтового газу і 

газу (метану) 
вугільних 
родовищ 

трубопроводами; 
транспортування 
нафтопродуктів 
магістральними 

трубопроводами;  
транспортування 

нафти 

магістральними 
трубопроводами; 

розподілу 
природного, 

нафтового газу і 
газу (метану) 

вугільних 
родовищ 

ry/perelik_ga
z.pdf  

192 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 

природного газу 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 

діяльність у сферах 
енергетики та 
комунальних 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees

try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%

  
Перелік суб'єктів 
господарювання, 

які отримали 

ліцензії на право 
провадження 
діяльності із 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit

senziini_reest
ry/perelik_ga

z.pdf  

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf


880 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 

комісією, що 
здійснює державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 
послуг 

20reguluutsya%20
NEURC.pdf  

зберігання 
природного газу, 

газу (метану) 

вугільних  
родовищ; 

постачання 
природного газу, 

газу (метану) 
вугільних 

родовищ за 
регульованим 

тарифом; 
постачання 

природного газу; 
транспортування  

природного, 
нафтового газу і 

газу (метану) 
вугільних 
родовищ 

трубопроводами; 
транспортування 
нафтопродуктів 
магістральними 

трубопроводами;  
транспортування 

нафти 
магістральними 

трубопроводами; 
розподілу 

природного, 
нафтового газу і 

газу (метану) 
вугільних 
родовищ 

193 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

транспортування 
природного газу  

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub

ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%

  
Перелік суб'єктів 
господарювання, 

які отримали 
ліцензії на право 

провадження 
діяльності із 
зберігання 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest

ry/perelik_ga
z.pdf  

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/perelik_gaz.pdf


881 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

яких регулюється 
Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

20reguluutsya%20
NEURC.pdf  

природного газу, 
газу (метану) 

вугільних  

родовищ; 
постачання 

природного газу, 
газу (метану) 

вугільних 
родовищ за 

регульованим 
тарифом; 

постачання 
природного газу; 
транспортування  

природного, 
нафтового газу і 

газу (метану) 
вугільних 
родовищ 

трубопроводами; 
транспортування 
нафтопродуктів 
магістральними 

трубопроводами;  
транспортування 

нафти 
магістральними 

трубопроводами; 

розподілу 
природного, 

нафтового газу і 
газу (метану) 

вугільних 
родовищ 

194 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
надання послуг 

установки LNG 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 

комунальних 
послуг, діяльність 
яких регулюється 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar

uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

        
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf


882 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 
послуг 

195 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
централізованого 
водопостачання 

(виробництво 

та/або 
транспортування 

та/або 
постачання 
питної води 

споживачам) 
та/або 

водовідведення 
(відведення 

та/або очищення 
стічної води) у 

разі, якщо 
системи 

централізованого 
водопостачання 

та/або 
водовідведення 

суб’єктів 
господарювання 

розташовані в 
одному чи 
декількох 
населених 

пунктах у межах 
території однієї 

або більше 
областей 

(включаючи 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 

яких регулюється 
Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

  
Ліцензійний 

реєстр суб'єктів 
господарювання, 

що здійснюють 
господарську 

діяльність у сфері 
централізованого 

водопостачання 
та 

водовідведення 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/reestr_vod

a.pdf  

РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ 
ПРИРОДНИХ 

МОНОПОЛІЙ У 
СФЕРАХ 

ТЕПЛОПОСТАЧАНН
Я ТА 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГ

О 
ВОДОПОСТАЧАННЯ 

ТА 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

http://w
ww.ner
c.gov.ua
/data/fil
earch/lit
senziini
_reestry

/reestr_
monopo
l_teplo-
vodo.pd

f  

  
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf


883 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

місто Київ), 
сукупна 

чисельність 

населення яких 
становить більше 
ніж сто тисяч осіб 

та обсяги 
реалізації послуг 
яких становлять 

відповідно: з 
централізованого 

водопостачання - 
більше ніж 

триста тисяч 
метрів кубічних 

на рік; з 
централізованого 
водовідведення - 
більше ніж двісті 

тисяч метрів 
кубічних на рік 

196 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
централізованого 
водопостачання 

(виробництво 
та/або 

транспортування 
та/або 

постачання 
питної води 

споживачам) 
та/або 

водовідведення 
(відведення 

та/або очищення 
стічної води) для 

суб’єктів 
господарювання, 

що не 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

  
Ліцензійний 

реєстр суб'єктів 
господарювання, 

що здійснюють 
господарську 

діяльність у сфері 
централізованого 
водопостачання 

та 
водовідведення 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/reestr_vod

a.pdf  

РЕЄСТР СУБ'ЄКТІВ 
ПРИРОДНИХ 

МОНОПОЛІЙ У 
СФЕРАХ 

ТЕПЛОПОСТАЧАНН
Я ТА 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГ
О 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ТА 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

http://w
ww.ner
c.gov.ua
/data/fil
earch/lit
senziini
_reestry
/reestr_
monopo
l_teplo-

vodo.pd
f  

  
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_voda.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf


884 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

підпадають під 
критерії 

регулювання 

НКРЕКП 
197 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

господарювання, 
якщо заявлений 

(фактичний 

згідно зі 
звітністю) обсяг 

постачання 
теплової енергії 

на підставі 
договору 

(договорів) у 
наступному 
(минулому) 

календарному 
році 

перевищуватиме 
(перевищував) 

145 тисяч Гкал та 
якщо 

забезпеченість 
споживачів 

приладами 
обліку теплової 

енергії станом на 
01 серпня 2017 
року більше ніж 
70 %, станом на 

01 січня 2018 
року більше ніж 

90 % 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

  
Ліцензійний 

реєстр суб'єктів 
господарювання, 

що здійснюють 
господарську 

діяльність у сфері  
теплопостачання, 

діяльність яких 
регулюється 

Національною 

комісією, що 
здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах  
енергетики та 
комунальних 

послуг 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20
subektiv%20g
ospodaruvan
nya%20yaki%
20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

    
так 

198 Ліцензія на 
провадження 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear

  
Ліцензійний 

реєстр суб'єктів 
http://www.n
erc.gov.ua/da

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf


885 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

господарської 
діяльності з 
постачання 

теплової енергії 
суб’єктів 

господарювання 
у разі, якщо 

суб’єкт 
господарювання 
здійснює (планує 

здійснювати) 

постачання 
теплової енергії 

на території 
однієї області 
України (або 

лише на 
території міста 
Києва), та якщо 

заявлений 
(фактичний 

згідно зі 
звітністю) обсяг 

постачання 
теплової енергії 

на підставі 
договору 

(договорів) у 

наступному 
(минулому) 

календарному 
році не 

перевищуватиме 
(не перевищував) 

145 тисяч Гкал 
(включно) та/або 

якщо 
забезпеченість 

споживачів 
приладами 

обліку теплової 
енергії станом на 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 

комунальних 
послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг 

ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar

uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

господарювання, 
що здійснюють 
господарську 

діяльність у сфері  
теплопостачання, 

діяльність яких 
регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах  

енергетики та 
комунальних 

послуг 

ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20

subektiv%20g
ospodaruvan
nya%20yaki%
20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

01 серпня 2017 
року менше ніж 
70 %, станом на 

01 січня 2018 
року менше ніж 

90 % 

199 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 
теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 

(розподільчими) 
тепловими 

мережами, якщо 
заявлений 
(фактичний 

згідно зі 
звітністю) обсяг 

транспортування 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному 
році 

перевищуватиме 
(перевищував) 

145 тисяч Гкал та 
якщо суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при 

забезпеченості 

споживачів 
приладами 

обліку теплової 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

  
Ліцензійний 

реєстр суб'єктів 
господарювання, 

що здійснюють 
господарську 

діяльність у сфері  
теплопостачання, 

діяльність яких 

регулюється 
Національною 
комісією, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах  

енергетики та 
комунальних 

послуг 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20
subektiv%20g
ospodaruvan
nya%20yaki%

20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf


887 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

енергії станом на 
01 серпня 2017 
року більше ніж 

70 %, станом на 
01 січня 2018 

року більше ніж 
90 % 

200 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
транспортування 
теплової енергії 
магістральними і 

місцевими 
(розподільчими) 

тепловими 
мережами 

суб’єктів 
господарювання 

у разі, якщо 
теплові мережі 

суб’єктів 
господарювання 
розташовані на 
території однієї 
області України 

(або лише на 
території міста 
Києва), та якщо 

заявлений 

(фактичний 
згідно зі 

звітністю) обсяг 
транспортування 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному 

році не 
перевищуватиме 
(не перевищував) 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 

яких регулюється 
Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

  
Ліцензійний 

реєстр суб'єктів 
господарювання, 

що здійснюють 
господарську 

діяльність у сфері  
теплопостачання, 

діяльність яких 
регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах  

енергетики та 
комунальних 

послуг 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20
subektiv%20g
ospodaruvan

nya%20yaki%
20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

145 тисяч Гкал 
та/або якщо 

суб’єкт 

господарювання 
здійснює 

ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при 

забезпеченості 

споживачів 
приладами 

обліку теплової 
енергії станом на 

01 серпня 2017 
року менше ніж 
70 %, станом на 

01 січня 2018 
року менше ніж 

90 % 
201 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії 
(крім 

виробництва 
теплової енергії 

на 

теплоелектроцен
тралях, 

теплоелектроста
нціях, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних 

або 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

  
Ліцензійний 

реєстр суб'єктів 
господарювання, 

що здійснюють 
господарську 

діяльність у сфері  
теплопостачання, 

діяльність яких 
регулюється 

Національною 

комісією, що 
здійснює 

державне 
регулювання у 

сферах  
енергетики та 
комунальних 

послуг 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20
subektiv%20g
ospodaruvan
nya%20yaki%
20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

поновлюваних 
джерел енергії), 
якщо заявлений 

(фактичний 
згідно із 

звітністю) обсяг 
виробництва 

теплової енергії у 
наступному 
(минулому) 

календарному 

році 
перевищуватиме 

(перевищував) 
170 тисяч Гкал та 

якщо суб’єкт 
господарювання 

здійснює 
ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при 

забезпеченості 
споживачів 
приладами 

обліку теплової 
енергії станом на 

01 серпня 2017 
року більше ніж 
70 %, станом на 

01 січня 2018 
року більше ніж 

90 % 

202 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії 
на 

теплоелектроцен

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 

комунальних 
послуг, діяльність 
яких регулюється 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar

uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

  
Ліцензійний 

реєстр суб'єктів 
господарювання, 

що здійснюють 
господарську 

діяльність у сфері  
теплопостачання, 

діяльність яких 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20

subektiv%20g
ospodaruvan
nya%20yaki%

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

тралях, 
теплоелектроста

нціях, атомних 

електростанціях і 
когенераційних 

установках 

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 

регулювання у 
сферах енергетики 

та комунальних 
послуг 

регулюється 
Національною 
комісією, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах  

енергетики та 
комунальних 

послуг 

20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

203 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 

виробництва 
теплової енергії 

(крім 
виробництва 

теплової енергії 
на 

теплоелектроцен
тралях, 

теплоелектроста
нціях, атомних 

електростанціях, 
когенераційних 
установках, та 
установках з 

використанням 
нетрадиційних 

або 

поновлюваних 
джерел енергії), 
на виробничих 

об’єктах, що 
розташовані на 
території однієї 
області України 

(або лише на 

території міста 
Києва), та якщо 

заявлений 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub

ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

  
Ліцензійний 

реєстр суб'єктів 
господарювання, 

що здійснюють 

господарську 
діяльність у сфері  
теплопостачання, 

діяльність яких 
регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах  

енергетики та 
комунальних 

послуг 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest

ry/Reestr%20
subektiv%20g
ospodaruvan
nya%20yaki%
20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

(фактичний 
згідно із 

звітністю) обсяг 

виробництва 
теплової енергії в 

наступному 
(минулому) 

календарному 
році не 

перевищуватиме 
(не перевищував) 

170 тисяч Гкал 
та/або якщо 

суб’єкт 
господарювання 

здійснює 
ліцензовану 
діяльність з 
постачання 

теплової енергії 
при 

забезпеченості 
споживачів 
приладами 

обліку теплової 
енергії станом на 

01 серпня 2017 
року менше ніж 

70 %, станом на 
01 січня 2018 

року менше ніж 
90 % 

204 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності з 
виробництва 

теплової енергії 
на установках з 

використанням 
нетрадиційних 

або 

Реєстр суб'єктів 
господарювання, 

які провадять 
діяльність у сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 

яких регулюється 
Національною 
комісією, що 

ні http://www.nerc.
gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%
20reguluutsya%20

NEURC.pdf  

  
Ліцензійний 

реєстр суб'єктів 
господарювання, 

що здійснюють 
господарську 

діяльність у сфері  
теплопостачання, 

діяльність яких 
регулюється 

Національною 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20
subektiv%20g
ospodaruvan

nya%20yaki%
20reguluutsy

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

поновлюваних 
джерел енергії 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 
послуг 

комісією, що 
здійснює 

державне 

регулювання у 
сферах  

енергетики та 
комунальних 

послуг 

a%20NEURC.
pdf  

205 Ліцензія на 
провадження 

охоронної 
діяльності 

Ліцензійний реєстр 
на провадження 

охоронної 
діяльності 

ні https://www.npu.
gov.ua/uk/doccat
alog/list?currDir=

987160 

  
Реєстр суб"єктів, 

які отримали 
зброю 

https://www.
npu.gov.ua/u
k/doccatalog/
list?currDir=9

87160 

Реєстр суб"єктів, 
які отримали 
спецзасоби 

https://
www.np
u.gov.u
a/uk/do
ccatalog
/list?cur

rDir=98
7160 

  
так 

206 Ліцензія на 

провадження 
господарської 

діяльності з 
перероблення 

побутових 

відходів у разі, 
якщо суб'єкт 

господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 
діяльність з 

перероблення 
побутових 

відходів для 
населених 
пунктів з 

чисельністю 

населення понад 
100 тисяч осіб 

(сукупно), та/або 
суб'єкт 

господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 
діяльність з 

Реєстр суб'єктів 

господарювання, 
які провадять 

діяльність у сферах 
енергетики та 
комунальних 

послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сферах енергетики 
та комунальних 

послуг 

ні http://www.nerc.

gov.ua/data/filear
ch/litsenziini_rees
try/Reestr%20sub
ektiv%20gospodar
uvannya%20yaki%

20reguluutsya%20
NEURC.pdf  

        
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
https://www.npu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=987160
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

перероблення 
побутових 

відходів на 

об'єктах з 
потужністю 

понад 50 тисяч 
тонн побутових 
відходів на рік 

207 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності у сфері 
захоронення 

побутових 

відходів у разі, 
якщо суб'єкт 

господарювання 
провадить (має 

намір провадити) 
діяльність з 

захоронення 
побутових 

відходів для 
населених 
пунктів з 

чисельністю 
населення понад 

100 тисяч осіб 
(сукупно) та/або 

суб'єкт 
господарювання 

провадить (має 
намір провадити) 

діяльність з 
захоронення 

побутових 
відходів на 

об'єктах 
(полігон/звалище

) з потужністю 
понад 50 тисяч 
тонн або 200 

Реєстр місць 
видалення відходів 

ні http://data.gov.ua
/passport/432c6e

b6-a3ef-40eb-
8582-

9c9647e44fdb; 
http://ekolog.kr-

admin.gov.ua/diial
nist/reiestry/reies

try-mists-
vydalennia-

vidkhodiv-mvv 

  
Реєстр суб'єктів 

господарювання, 
які провадять 
діяльність у 

сферах 
енергетики та 

комунальних 
послуг, діяльність 
яких регулюється 

Національною 
комісією, що 

здійснює 
державне 

регулювання у 
сферах 

енергетики та 
комунальних 

послуг 

http://www.n
erc.gov.ua/da
ta/filearch/lit
senziini_reest
ry/Reestr%20
subektiv%20g

ospodaruvan
nya%20yaki%
20reguluutsy
a%20NEURC.

pdf  

    
так 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/Reestr%20subektiv%20gospodaruvannya%20yaki%20reguluutsya%20NEURC.pdf
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

тисяч метрів 
кубічних 

побутових 

відходів на рік 
208 Ліцензія на право 

інкасації та 
перевезення 

банкнот і монет 
та інших 

цінностей 

відсутній ні відсутній 
         

209 Ліцензія на 
провадження 
господарської 

діяльності 
небанківських 

фінансових 
установ, які 

мають намір 
стати учасниками 

платіжних 
систем, на 

переказ коштів 

без відкриття 
рахунків 

 
Небанківські 

фінансові установи, 
яким Національним 

банком України 
видано/у яких 

зупинено, 

відкликано ліцензії 
на переказ коштів у 

національній 
валюті без 

відкриття рахунків 

ні https://bank.gov.
ua/control/uk/pu
blish/article?art_i

d=3003638 

         

210 Генеральна 

ліцензія на 
здійснення 
валютних 

операцій (банкам 
і філіям 

іноземних 
банків) 

Державний реєстр 

банків 

ні Реєстру де-факто 

немає 

Довідник 

діючих 
банківських 

установ.  

https://bank.

gov.ua/contr
ol/bankdict/

banks  

       

211 Генеральна 
ліцензія на 
здійснення 
валютних 

операцій 
(небанківським 

фінансовим 
установам, 

національному 
оператору 

Реєстр фінансових 
установ 

Національної 
комісії, що 

здійснює державне 
регулювання у 

сфері ринків 
фінансових послуг  

так https://nfp.gov.ua
/content/derzhav
niy-reestr.html  

         

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=3003638
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=3003638
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=3003638
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=3003638
https://bank.gov.ua/control/bankdict/banks
https://bank.gov.ua/control/bankdict/banks
https://bank.gov.ua/control/bankdict/banks
https://bank.gov.ua/control/bankdict/banks
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
https://nfp.gov.ua/content/derzhavniy-reestr.html
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

поштового 
зв'язку) 

212 Індивідуальна 
ліцензія на 

переказування 
іноземної валюти 
за межі України з 

метою 
придбання 
облігацій 
зовнішніх 

державних позик 
України 

відсутній ні відсутній 
         

213 Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

межі України 

іноземної валюти 
для оплати 
банківських 
металів та 

проведення  

окремих 
валютних 
операцій 

уповноваженим 
банком 

відсутній ні відсутній 
         

214 Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти 

для оплати 
банківських 
металів та 

проведення  
окремих 

валютних 
операцій 
(суб'єкту 

господарювання 
- резиденту) 

відсутній ні відсутній 
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

215 Індивідуальна 
ліцензія на право 
переказування за 

межі України 
іноземної валюти 

для оплати 
банківських 
металів та 

проведення  
окремих 

валютних 

операцій 
уповноваженим 
банком (фізичній 

особі - 
резиденту) 

відсутній ні відсутній 
         

216 Індивідуальна 
ліцензія на 

використання 
іноземної валюти 

на території 
України як засобу 

платежу 

відсутній ні відсутній 
         

217 Індивідуальна 
ліцензія на 

використання 
іноземної валюти 

на території 
України як 

застави 

відсутній ні відсутній 
         

218 Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 
резидентами 

(юридичними та 
фізичними 
особами-

підприємцями) 
валютних 

цінностей на 
рахунках за 

межами України 

відсутній ні відсутній 
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№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

219 Індивідуальна 
ліцензія на 

розміщення 

резидентами 
(фізичними 

особами, які не є 
підприємцями) 

валютних 
цінностей на 
рахунках за 

межами України 

відсутній ні відсутній 
         

220 Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за 
кордон (не за 

умови 
здійснення 
інвестиції 
протягом 

календарного 
року на суму 
понад 50 000 
доларів США 

(еквівалента цієї 
суми в іншій 

іноземній валюті 
за офіційним 

курсом гривні до 
іноземних валют, 

установленим 

Національним 
банком на день 

подання заяви на 
отримання 
ліцензії) на 

користь однієї 
особи) 

відсутній ні відсутній 
         

221 Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

інвестицій за 

відсутній ні відсутній 
         



898 

№ п/ Назва (1) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Діяльність у 
даній сфері 

здійснюється за 
умови включення 

до такого 
Реєстру? Тобто 

реєстрація є 
умовою доступу 

до ринку? 

Чи електронний 
реєстр? Лінк 

(2) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(бази даних, 
кадастри 

тощо) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронни
й реєстр? 

Лінк 

(3) Наявні 
галузеві реєстри 

(бази даних, 
кадастри тощо) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електронний 
реєстр? Лінк 

(4) Наявні галузеві 
реєстри (кадастри, 

бази даних) 
виданих/ 

скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
електро

нний 
реєстр? 

Лінк 

(5) Наявні 
галузеві 
реєстри 

(кадастри, 
бази даних) 

виданих/ 
скасованих/ 
анульованих 

ліцензії 

Чи 
елект
ронни

й 
реєст

р? 
Лінк 

Чи виконано 
умови Закону 

про 
ліцензування 

про 
оприлюднення 

рішень про 
видачу ліцензії 
на власних веб-

сайтах? 

кордон протягом 
календарного 

року на 

здійснення 
інвестиції(ій) на 
суму понад 50 

000 доларів США 
(еквівалента цієї 

суми в іншій 
іноземній валюті 

за офіційним 

курсом гривні до 
іноземних валют, 

установленим 
Національним 

банком на день 
подання заяви на 

отримання 
ліцензії) на 

користь однієї 
особи 

222 Індивідуальна 
ліцензія на 
здійснення 

резидентами 
майнових 

інвестицій за 
межами України 

відсутній ні відсутній 
         

223 Ліцензія на 
користування 

радіочастотним 
ресурсом 
України 

Реєстр виданих 
ліцензій на 

користування 
радіочастотним 

ресурсом України 

ні http://www.nkrzi.
gov.ua/index.php
?r=site/index&pg=
56&language=uk 

         

224 Ліцензія на 
добування 

мисливських 
тварин 

відсутній ні відсутній 
         

  

http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=56&language=uk
http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=56&language=uk
http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=56&language=uk
http://www.nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=56&language=uk
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Таблиця №17. 
Щодо строків дії ліцензії 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

1 Банківська ліцензія необмежений постійна безстрокова не потребує 

2 Ліцензія на адміністрування фінансових 
активів для придбання товарів у групах 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

3 Ліцензія на управління майном для 
фінансування об’єктів будівництва та/або 

здійснення операцій з нерухомістю 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

4 Ліцензія з надання послуг у сфері 
страхування в частині проведення 

конкретних видів страхування, визначених 
законодавством 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

5 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності, яка передбачає залучення 

фінансових активів із зобов’язанням щодо 

наступного їх повернення 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

6 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з надання послуг з фінансового 

лізингу 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

7 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання коштів у позику, в 
тому числі і на умовах фінансового кредиту 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

8 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з надання гарантій та 

поручительства 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

9 Ліцензія з надання послуг з факторингу необмежений постійна безстрокова не потребує 



900 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

10 Ліцензія на довірче управління 
фінансовими активами 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

11 Ліцензія на надання послуг в системі 
накопичувального пенсійного 

забезпечення в частині адміністрування 

недержавних пенсійних фондів 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

12 Ліцензія на здійснення діяльності із 

зберігання активів пенсійних фондів 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

13 Ліцензія з андеррайтингу необмежений постійна безстрокова не потребує 

14 Ліцензія з клірингової діяльності, яку 

провадить клірингова  
установа або Розрахунковий  

центр з обслуговування договорів на 

фінансових ринках 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

15 Ліцензія з клірингової діяльності, яку 

провадить Центральний депозитарій 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

16 Ліцензія з організації торгівлі на фондовому 
ринку 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

17 Ліцензія на брокерську діяльність необмежений постійна безстрокова не потребує 

18 Ліцензія на дилерську діяльність необмежений постійна безстрокова не потребує 

19 Ліцензія на здійснення депозитарної 

діяльності депозитарної установи 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

20 Ліцензія на здійснення діяльності з 

управління іпотечним покриттям для 
банків, які не отримували ліцензій на 

провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



901 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

21 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління іпотечним покриттям для 

небанківських фінансових установ, які не є 
професійними учасниками фондового 

ринку 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

22 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління активами інституційних 
інвесторів (компанія з управління 

активами) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

23 Ліцензія на здійснення діяльності 

управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління 

активами) професійним адміністратором 
недержавного пенсійного фонду 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

24 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління активами інституційних 

інвесторів (діяльності з управління 
активами) банком 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

25 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління цінними паперами 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

26 Ліцензія на здійснення діяльності із 

зберігання активів інститутів спільного 
інвестування 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

27 Ліцензія на діяльність провайдера 
програмної послуги 

обмежений постійна 10 років так 

28 Ліцензія на діяльність провайдера 

програмної послуги з використанням 
багатоканальних ефірних телемереж (в 

тому числі технологій “Телесело”, “МІТРІС”, 

обмежений постійна 10 років так 



902 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

“MMDS”, цифрових мультиплексів, мереж 
операторів мобільного зв’язку тощо) 

29 Ліцензія на супутникове мовлення обмежений постійна 10 років так 

30 Ліцензія на ефірне мовлення обмежений постійна 7 років так 

31 Ліцензія на кабельне мовлення обмежений постійна 10 років так 

32 Ліцензія на проводове мовлення обмежений постійна 10 років так 

33 Ліцензія на багатоканальне мовлення обмежений постійна 7 років так 

34 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з передачі електричної енергії 

(передача магістральними та 
міждержавними електричними мережами) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

35 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва електричної 

енергії (в обсягах, що перевищують рівень, 
встановлений ліцензійними умовами) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

36 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії 

(передача електричної енергії місцевими 
(локальними) електромережами) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

37 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії 
(постачання електроенергії гарантованим 

постачальником електричної енергії/ 

постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



903 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

38 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з оптового постачання 

електричної енергії  

необмежений постійна безстрокова не потребує 

39 Ліцензія на здійснення функцій 
гарантованого покупця 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

40 Ліцензія на здійснення функцій оператора 
ринку 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

41 Ліцензія на здійснення функцій системного 
оператора 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

42 Ліцензія на виробництво джерел 
іонізуючого випромінювання 

Обмежений постійна чітко не визначено, проте не менше ніж 
через три роки 

так 

43 Ліцензія на перевезення радіоактивних 
матеріалів 

Обмежений постійна чітко не визначено, проте не менше ніж 
через три роки 

так 

44 Ліцензія на переробку, зберігання 

радіоактивних відходів 

Обмежений постійна чітко не визначено, проте не менше ніж 

через три роки 

так 

45 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації спеціалістів з 
фізичного захисту ядерних установок, 

ядерних матеріалів, радіоактивних 
відходів, інших джерел іонізуючого 

випромінювання 

Обмежений постійна чітко не визначено, проте не менше ніж 

через три роки 

так 

46 Ліцензія на переробку уранових руд Обмежений постійна чітко не визначено, проте не менше ніж 
через три роки 

так 

47 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з підготовки персоналу для 

експлуатації ядерної установки 

Обмежений постійна чітко не визначено, проте не менше ніж 
через три роки 

так 

48 Ліцензія на провадження діяльності, 
пов’язаної із здійсненням персоналом 

Обмежений постійна 2 роки так 



904 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

безпосереднього управління реакторною 
установкою, та діяльності посадових осіб 

експлуатуючої організації, до службових 
обов’язків яких належить здійснення 
організаційно-розпорядчих функцій, 

пов’язаних із забезпеченням ядерної та 

радіаційної безпеки 

49 Ліцензія на використання джерел 

іонізуючого випромінювання: експлуатація 
ДІВ 

Обмежений постійна чітко не визначено, проте не менше ніж 

через три роки 

так 

50 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: зберігання 

ДІВ 

Обмежений постійна чітко не визначено, проте не менше ніж 
через три роки 

так 

51 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: отримання 

(придбання) та передача (збут) ДІВ 

Обмежений постійна чітко не визначено, проте не менше ніж 
через три роки 

так 

52 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: технічне 

обслуговування ДІВ 

Обмежений постійна чітко не визначено, проте не менше ніж 
через три роки 

так 

53 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 
організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки: будівництво та 
введення в експлуатацію ядерної установки 

Обмежений Не постійна відповідно до передбачуваної поданими 
документами тривалості  

відповідного етапу життєвого циклу 
зазначених установки або  

сховища 

так 

54 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 
організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки:Експлуатація 

ядерної установки 

Обмежений Не постійна відповідно до передбачуваної поданими 
документами тривалості  

відповідного етапу життєвого циклу 

зазначених установки або  
сховища 

так 



905 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

55 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 
організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки: зняття з 
експлуатації ядерної установки 

Обмежений Не постійна відповідно до передбачуваної поданими 
документами тривалості  

відповідного етапу життєвого циклу 
зазначених установки або  

сховища 

так 

56 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 
організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки: будівництво 

сховища для захоронення радіоактивних 
відходів; Експлуатація сховища для 

захоронення радіоактивних відходів; 

Закриття сховища для захоронення 
радіоактивних відходів 

Обмежений Не постійна відповідно до передбачуваної поданими 
документами тривалості  

відповідного етапу життєвого циклу 

зазначених установки або  
сховища 

так 

57 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності у сфері вищої освіти 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

58 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності у сфері професійно-технічної 
освіти 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

59 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері дошкільної освіти 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

60 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності у сфері загальної середньої 
освіти 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

61 Ліцензія на право імпорту алкогольних 
напоїв  

Обмежений постійна п'ять років так 

62 Ліцензія на право імпорту тютюнових 

виробів  

Обмежений постійна п'ять років так 

63 Ліцензія на право експорту алкогольних 

напоїв 

Обмежений постійна п'ять років так 



906 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

64 Ліцензія на право експорту тютюнових 
виробів 

Обмежений постійна п'ять років так 

65 Ліцензія на право імпорту спирту 
етилового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту 

етилового ректифікованого плодового 

Обмежений постійна п'ять років так 

66 Ліцензія на право експорту спирту 

етилового, спирту етилового 
ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового 

Обмежений постійна п'ять років так 

67 Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом 
етиловим, спиртом етиловим 

ректифікованим виноградним, спиртом 

етиловим ректифікованим плодовим 

Обмежений постійна п'ять років так 

68 Ліцензія на виробництво алкогольних 

напоїв  

Обмежений постійна п'ять років так 

69 Ліцензія на виробництво тютюнових 
виробів 

Обмежений постійна п'ять років так 

70 Ліцензія на виробництво спирту етилового 
(у тому числі як лікарського засобу), спирту 

етилового ректифікованого виноградного, 
спирту етилового ректифікованого 

плодового 

Обмежений постійна п'ять років так 

71 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом-
сирцем виноградним і спиртом-сирцем 

плодовим 

Обмежений постійна п'ять років так 

72 Ліцензія на виробництво спирту коньячного 
і плодового 

Обмежений постійна п'ять років так 



907 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

73 Ліцензія на виробництво спирту-сирцю 
виноградного і спирту-сирцю плодового 

Обмежений постійна п'ять років так 

74 Ліцензія на право оптової торгівлі 
алкогольними напоями  

Обмежений постійна п'ять років так 

75 Ліцензія на оптову торгівлю сидром та 
перрі (без додання спирту) 

Обмежений постійна п'ять років так 

76 Ліцензія на оптову торгівлю пивом Обмежений постійна п'ять років так 

77 Ліцензія на право оптової торгівлі 
тютюновими виробами 

Обмежений постійна п'ять років так 

78 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
алкогольними напоями (крім столових вин)  

обмежений постійна 1 рік так 

79 Ліцензія на роздрібну торгівлю сидром та 
перрі 

обмежений постійна 1 рік так 

80 Ліцензія на роздрібну торгівлю пивом обмежений постійна 1 рік так 

81 Ліцензія на виробництво коньяку та 
алкогольних напоїв за коньячною 

технологією 

Обмежений постійна п'ять років так 

82 Ліцензія на право імпорту спирту 
коньячного і плодового 

Обмежений постійна п'ять років так 

83 Ліцензія на право експорту спирту 
коньячного і плодового 

Обмежений постійна п'ять років так 

84 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на 
медичні цілі 

не встановлено не встановлено не встановлено не потребує 

85 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 

не встановлено не встановлено не встановлено не потребує 

86 Ліцензія на роздрібну торгівлю 

тютюновими виробами 

обмежений постійна 1 рік так 



908 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

87 Ліцензія на надання послуг з технічного 
обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж, мереж 
ефірного теле- і радіомовлення, 

проводового радіомовлення та телемереж 

обмежений постійна Строк дії ліцензії встановлює національна 
комісія, що  

здійснює державне регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації, у  

ліцензії, але не може бути меншим ніж 
п'ять років 

так 

88 Ліцензія на надання послуг рухомого 
(мобільного) телефонного зв'язку з правом 

технічного обслуговування та експлуатації 
телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку 

обмежений постійна Строк дії ліцензії встановлює національна 
комісія, що  

здійснює державне регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації, у  

ліцензії, але не може бути меншим ніж 

п'ять років 

так 

89 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації 
телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку 

обмежений постійна Строк дії ліцензії встановлює національна 
комісія, що  

здійснює державне регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації, у  

ліцензії, але не може бути меншим ніж 

п'ять років 

так 

90 Ліцензія на надання послуг фіксованого 

телефонного зв'язку з використанням 
безпроводового доступу до 

телекомунікаційної мережі з правом 
технічного обслуговування і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

обмежений постійна Строк дії ліцензії встановлює національна 

комісія, що  
здійснює державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації, у  
ліцензії, але не може бути меншим ніж 

п'ять років 

так 

91 Ліцензія на надання послуг з технічного 

обслуговування та експлуатації 
телекомунікаційних мереж, мереж 

ефірного теле- і радіомовлення, 

обмежений постійна Строк дії ліцензії встановлює національна 

комісія, що  
здійснює державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації, у  

так 



909 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

проводового радіомовлення та телемереж 
за результатами конкурсу 

ліцензії, але не може бути меншим ніж 
п'ять років 

92 Ліцензія на надання послуг рухомого 
(мобільного) телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

обмежений постійна Строк дії ліцензії встановлює національна 
комісія, що  

здійснює державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації, у  
ліцензії, але не може бути меншим ніж 

п'ять років 

так 

93 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації 
телекомунікаційних мереж і надання в 
користування каналів електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

обмежений постійна Строк дії ліцензії встановлює національна 
комісія, що  

здійснює державне регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації, у  

ліцензії, але не може бути меншим ніж 
п'ять років 

так 

94 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з використанням 

безпроводового доступу до 
телекомунікаційної мережі з правом 

технічного обслуговування і надання в 

користування каналів електрозв'язку за 
результатами конкурсу 

обмежений постійна Строк дії ліцензії встановлює національна 
комісія, що  

здійснює державне регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації, у  

ліцензії, але не може бути меншим ніж 

п'ять років 

так 

95 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виявлення закладних пристроїв 

необмежений Провадження ліцензованої 

діяльності у галузі технічного 
захисту інформації, що становить 

державну таємницю, 

здійснюється в межах строку дії 
спеціального дозволу на 
провадження діяльності, 

пов’язаної з державною 

безстрокова не потребує 



910 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

таємницею, та за наявності у 
спеціалістів, що залучаються до 

провадження такої діяльності, 
відповідних допусків до 

державної таємниці. 

96 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з оцінювання захищеності 

інформації усіх видів, у тому числі 

інформації, що становить державну 
таємницю 

необмежений Провадження ліцензованої 
діяльності у галузі технічного 

захисту інформації, що становить 

державну таємницю, 
здійснюється в межах строку дії 

спеціального дозволу на 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею, та за наявності у 

спеціалістів, що залучаються до 
провадження такої діяльності, 

відповідних допусків до 
державної таємниці. 

безстрокова не потребує 

97 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з оцінювання захищеності 

інформації, що не становить державної 
таємниці 

необмежений Провадження ліцензованої 
діяльності у галузі технічного 

захисту інформації, що становить 
державну таємницю, 

здійснюється в межах строку дії 

спеціального дозволу на 
провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею, та за наявності у 

спеціалістів, що залучаються до 
провадження такої діяльності, 

безстрокова не потребує 



911 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

відповідних допусків до 
державної таємниці. 

98 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання, монтаж 

(встановлення), налаштування, технічне 

обслуговування (супроводження), ремонт 
та/або утилізація криптосистем і засобів 
криптографічного захисту інформації (з 

наданням права провадження діяльності у 
галузі криптографічного захисту інформації, 

що становить державну таємницю; з 

наданням права провадження діяльності у 
галузі криптографічного захисту службової 

інформації) 

необмежений Провадження ліцензованої 
діяльності у галузі технічного 

захисту інформації, що становить 

державну таємницю, 
здійснюється в межах строку дії 

спеціального дозволу на 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею, та за наявності у 

спеціалістів, що залучаються до 
провадження такої діяльності, 

відповідних допусків до 

державної таємниці. 

безстрокова не потребує 

99 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з розроблення і складення 

конструкторської та іншої технічної 
документації, виробництво криптосистем і 

засобів криптографічного захисту 

інформації (з наданням права провадження 
діяльності у галузі криптографічного 

захисту інформації, що становить державну 

таємницю; з наданням права провадження 
діяльності у галузі криптографічного 

захисту службової інформації) 

необмежений Провадження ліцензованої 
діяльності у галузі технічного 

захисту інформації, що становить 
державну таємницю, 

здійснюється в межах строку дії 

спеціального дозволу на 
провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею, та за наявності у 
спеціалістів, що залучаються до 
провадження такої діяльності, 

відповідних допусків до 

державної таємниці. 

безстрокова не потребує 



912 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

100 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з тематичних та експертних 

досліджень криптосистем і засобів 
криптографічного захисту інформації (з 

наданням права провадження діяльності у 
галузі криптографічного захисту інформації, 

що становить державну таємницю; з 
наданням права провадження діяльності у 
галузі криптографічного захисту службової 

інформації) 

необмежений Провадження ліцензованої 
діяльності у галузі технічного 

захисту інформації, що становить 
державну таємницю, 

здійснюється в межах строку дії 
спеціального дозволу на 

провадження діяльності, 
пов’язаної з державною 

таємницею, та за наявності у 

спеціалістів, що залучаються до 
провадження такої діяльності, 

відповідних допусків до 

державної таємниці. 

безстрокова не потребує 

101 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з будівництва об’єктів, що за 
класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з середніми 
наслідками 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

102 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з будівництва об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів з значними 

наслідками 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

103 Ліцензія на виробництво лікарських засобів необмежений постійна безстрокова не потребує 

104 Ліцензія на оптову та роздрібну торгівлю 
лікарськими засобами 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

105 Ліцензія на імпорт лікарських засобів (крім 
активних фармацевтичних інгредієнтів) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



913 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

106 Ліцензія на виробництво боєприпасів до 
вогнепальної зброї невійськового 

призначення 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

107 Ліцензія на виробництво спеціальних 
засобів активної оборони 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

108 Ліцензія на виробництво спеціальних 
засобів індивідуального захисту 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

109 Ліцензія на виробництво спеціальних 
засобів, заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

110 Ліцензія на виробництво холодної зброї необмежений постійна безстрокова не потребує 

111 Ліцензія на продаж спеціальних засобів, 

заряджених речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії, активної оборони 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

112 Ліцензія на право торгівлі боєприпасами до 

вогнепальної зброї невійськового 
призначення 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

113 Ліцензія на право торгівлі вогнепальною 
зброєю невійськового призначення 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

114 Ліцензія на право торгівлі вогнепальною 
зброєю невійськового призначення та 

боєприпасами до неї, холодною зброєю, 
пневматичною зброєю калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі понад 
100 метрів на секунду 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

115 Ліцензія на право торгівлі холодною 
зброєю 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



914 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

116 Ліцензія на продаж спеціальних засобів 
індивідуального захисту 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

117 Ліцензія на ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення, холодної 

зброї, пневматичної зброї калібру понад 

4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 
м/с 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

118 Ліцензія на виробництво вогнепальної 
зброї невійськового призначення 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

119 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виробництва вибухових 
матеріалів промислового призначення 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

120 Ліцензія з монтажу, підтримання 
експлуатаційної придатності (технічне 

обслуговування) систем пожежогасіння 

(водяні, пінні, газові, порошкові, 
аерозольні) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

121 Ліцензія з монтажу, підтримання 

експлуатаційної придатності (технічне 
обслуговування) систем пожежної 

сигналізації, оповіщування про пожежу та 

управління евакуюванням людей, 
устаткування передавання тривожних 

сповіщень 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

122 Ліцензія здійснення діяльності з монтажу, 
підтримання експлуатаційної придатності 

(технічне обслуговування) систем 

протидимного захисту 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



915 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

123 Ліцензія на здійснення діяльності з 
спостерігання за системами 

протипожежного захисту 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

124 Ліцензія на здійснення діяльності з 
технічного обслуговування первинних 

засобів пожежогасіння (водяні, пінні, 
порошкові, газові вогнегасники) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

125 Ліцензія на здійснення оцінки (експертизи) 
протипожежного стану підприємства, 

об’єкта чи приміщення 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

126 Ліцензія на здійснення робіт з 
вогнезахисту, вогнезахисне просочування 

(глибоке та поверхневе), вогнезахисне 

обробляння (фарбування, штукатурення, 
обмотування, облицювання), вогнезахисне 

заповнювання 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

127 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з видалення небезпечних 

відходів, перелік яких визначається 
Кабінетом Міністрів України 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

128 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виробництва особливо 
небезпечних хімічних речовин, перелік 
яких визначається Кабінетом Міністрів 

України 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

129 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з захоронення небезпечних 

відходів 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



916 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

130 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з зберігання небезпечних 

відходів 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

131 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з збирання небезпечних відходів 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

132 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з знешкодження небезпечних 

відходів 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

133 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з оброблення (перероблення, 

сортування) небезпечних відходів 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

134 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з утилізації небезпечних відходів 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

135 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з медичної практики (екстрена 
медична допомога) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

136 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з медичної практики (первинна 
медична допомога) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

137 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з медичної практики (вторинна 

(спеціалізована) медична допомога) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

138 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з медичної практики (третинна 

(високоспеціалізована) медична допомога) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

139 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з медичної практики (паліативна 

медична допомога) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



917 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

140 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з медичної практики (медична 

реабілітація) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

141 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності банків пуповинної крові, інших 

тканин і клітин людини 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

142 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з ветеринарної практики 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

143 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з випуску лотерей 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

144 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з проведення лотерей 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

145 Ліцензія на провадження туроператорської 
діяльності 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

146 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

147 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з промислового вилову водних 

біоресурсів за межами юрисдикції України 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

148 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з культивування рослин, 

включених до таблиці І Переліку 
наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України 

обмежений постійна 5 років так 

149 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з ввезення на територію України, 
вивезення з території України наркотичних 

обмежений постійна 5 років так 



918 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, включених до Переліку 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України 

150 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів у ветеринарній медицині 

обмежений постійна 5 років так 

151 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виробництва, виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, що зареєстровані як 
лікарські засоби 

обмежений постійна 5 років так 

152 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з культивування рослин, 

включених до таблиці ІV Переліку 
наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України 

обмежений постійна 5 років так 

153 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з перевезення наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, включених до переліку 

обмежений постійна 5 років так 

154 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з придбання, зберігання, 
відпуску, використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у закладах охорони здоров’я 

обмежений постійна 5 років так 



919 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

155 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з реалізації (відпуску) 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, що зареєстровані як 

лікарські засоби 

обмежений постійна 5 років так 

156 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності із знищення наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

157 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виготовлення спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших засобів негласного 
отримання інформації (не для потреб 

державних (іноземних) замовників, що 
передбачає провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

158 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших засобів негласного 

отримання інформації (не для потреб 
державних (іноземних) замовників, що 

передбачає провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

159 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з розроблення спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших засобів негласного 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



920 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

отримання інформації (не для потреб 
державних (іноземних) замовників, що 

передбачає провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею) 

160 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виготовлення спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших засобів негласного 

отримання інформації для потреб 
державних (іноземних) замовників, що 
передбачає провадження діяльності, 

пов’язаної з державною таємницею 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

161 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших засобів негласного 

отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) замовників, що 
передбачає провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

162 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з розроблення спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших засобів негласного 
отримання інформації для потреб 

державних (іноземних) замовників, що 

передбачає провадження діяльності, 
пов’язаної з державною таємницею 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



921 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

163 Ліцензія на внутрішні перевезення 
небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів вантажними автомобілями 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

164 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів автобусами 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

165 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів легковими автомобілями на 

замовлення 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

166 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів легковими автомобілями на 

замовлення (самозайнятими 
автомобільними перевізниками) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

167 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів на таксі 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

168 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів на таксі (самозайнятими 

автомобільними перевізниками) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

169 Ліцензія на міжнародні перевезення 
вантажів вантажними автомобілями (крім 

перевезення небезпечних вантажів та 

небезпечних відходів) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

170 Ліцензія на міжнародні перевезення 
небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів вантажними автомобілями 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

171 Ліцензія на міжнародні перевезення 

пасажирів автобусами 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

172 Ліцензія на міжнародні перевезення 

пасажирів легковими автомобілями на 
замовлення 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



922 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

173 Ліцензія на міжнародні перевезення 
пасажирів легковими автомобілями на 

замовлення (самозайнятими 
автомобільними перевізниками) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

174 Ліцензія на міжнародні перевезення 

пасажирів на таксі 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

175 Ліцензія на міжнародні перевезення 

пасажирів на таксі (самозайнятими 
автомобільними перевізниками) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

176 Ліцензія на перевезення пасажирів 

малими/маломірними суднами 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

177 Ліцензія на перевезення пасажирів, 

небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів на суднах (крім малих/маломірних 

суден) 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

178 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з надання послуг з перевезення 

небезпечних вантажів повітряним 

транспортом 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

179 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання послуг з перевезення 
небезпечних відходів повітряним 

транспортом 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

180 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з надання послуг з перевезення 

пасажирів повітряним транспортом 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

181 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з перевезення небезпечних 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



923 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

вантажів та небезпечних відходів 
залізничним транспортом 

182 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з перевезення пасажирів 

залізничним транспортом 

обмежений постійна безстрокова так 

183 Разова (індивідуальна) ліцензія обмежений  не постійна Ліцензія видається на період не менший, 
ніж той, що є необхідним для здійснення 

відповідної зовнішньоекономічної операції 

так 

184 Ліцензія на експорт товарів  обмежений постійна Ліцензія видається із строком дії, 
передбаченим  

законодавством України та умовами 
зовнішньоекономічного договору  

(контракту), і є дійсною для митного 

оформлення товарів протягом  
цього періоду, але не пізніше останнього 

дня календарного року,  

якщо інше не передбачено 
законодавством України. У разі  

встановлення кількісних обмежень на 

експорт товарів строк дії  
ліцензії не повинен перевищувати строку 

дії кількісних обмежень,  
якщо інше не передбачено 

законодавством України. 

так 

185 Ліцензія на експорт озоноруйнівних 

речовин або товарів, що їх  
містять 

обмежений постійна Ліцензія видається із строком дії, 

передбаченим  
законодавством України та умовами 

зовнішньоекономічного договору  

(контракту), і є дійсною для митного 

так 



924 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

оформлення товарів протягом  
цього періоду, але не пізніше останнього 

дня календарного року,  
якщо інше не передбачено 

законодавством України. У разі  
встановлення кількісних обмежень на 

експорт товарів строк дії  
ліцензії не повинен перевищувати строку 

дії кількісних обмежень,  

якщо інше не передбачено 
законодавством України. 

186 Ліцензія на імпорт товарів обмежений постійна Ліцензія видається із строком дії, що не 
перешкоджає  

здійсненню суб'єктом 

зовнішньоекономічної діяльності імпорту, 
у  

тому числі з віддалених місць, та 
відповідає умовам  

зовнішньоекономічного договору 
(контракту) 

так 

187 Ліцензія на імпорт озоноруйнівних речовин 
або товарів, що їх  

містять 

обмежений постійна Ліцензія видається із строком дії, що не 
перешкоджає  

здійсненню суб'єктом 

зовнішньоекономічної діяльності імпорту, 
у  

тому числі з віддалених місць, та 
відповідає умовам  

зовнішньоекономічного договору 
(контракту) 

так 



925 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

188 Спеціальна ліцензія на імпорт обмежений постійна 90 днів від дати її підписання, крім 
випадків, коли  

закінчується відповідний квотовий період 

так 

189 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з транспортування нафти, 

нафтопродуктів магістральним 
трубопроводом 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

190 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з розподілу природного газу 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

191 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності зі зберігання природного газу 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

192 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

193 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з транспортування природного 
газу  

необмежений постійна безстрокова не потребує 

194 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання послуг установки LNG 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

195 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з централізованого 
водопостачання (виробництво та/або 

транспортування та/або постачання питної 
води споживачам) та/або водовідведення 

(відведення та/або очищення стічної води) 
у разі, якщо системи централізованого 

водопостачання та/або водовідведення 

суб’єктів господарювання розташовані в 
одному чи декількох населених пунктах у 

межах території однієї або більше областей 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



926 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

(включаючи місто Київ), сукупна 
чисельність населення яких становить 

більше ніж сто тисяч осіб та обсяги 
реалізації послуг яких становлять 
відповідно: з централізованого 

водопостачання - більше ніж триста тисяч 

метрів кубічних на рік; з централізованого 
водовідведення - більше ніж двісті тисяч 

метрів кубічних на рік 

196 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з централізованого 

водопостачання (виробництво та/або 
транспортування та/або постачання питної 
води споживачам) та/або водовідведення 

(відведення та/або очищення стічної води) 
для суб’єктів господарювання, що не 
підпадають під критерії регулювання 

НКРЕКП 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

197 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання теплової енергії 

суб’єктів господарювання, якщо заявлений 
(фактичний згідно зі звітністю) обсяг 

постачання теплової енергії на підставі 

договору (договорів) у наступному 
(минулому) календарному році 

перевищуватиме (перевищував) 145 тисяч 
Гкал та якщо забезпеченість споживачів 

приладами обліку теплової енергії станом 
на 01 серпня 2017 року більше ніж 70 %, 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



927 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

станом на 01 січня 2018 року більше ніж 90 
% 

198 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання теплової енергії 
суб’єктів господарювання у разі, якщо 

суб’єкт господарювання здійснює (планує 
здійснювати) постачання теплової енергії 
на території однієї області України (або 

лише на території міста Києва), та якщо 
заявлений (фактичний згідно зі звітністю) 

обсяг постачання теплової енергії на 

підставі договору (договорів) у наступному 
(минулому) календарному році не 

перевищуватиме (не перевищував) 145 

тисяч Гкал (включно) та/або якщо 
забезпеченість споживачів приладами 

обліку теплової енергії станом на 01 серпня 
2017 року менше ніж 70 %, станом на 01 

січня 2018 року менше ніж 90 % 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

199 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, 

якщо заявлений (фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг транспортування теплової 

енергії в наступному (минулому) 
календарному році перевищуватиме 

(перевищував) 145 тисяч Гкал та якщо 
суб’єкт господарювання здійснює 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



928 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

ліцензовану діяльність з постачання 
теплової енергії при забезпеченості 

споживачів приладами обліку теплової 
енергії станом на 01 серпня 2017 року 

більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 
року більше ніж 90 % 

200 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з транспортування теплової 

енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами 
суб’єктів господарювання у разі, якщо 

теплові мережі суб’єктів господарювання 
розташовані на території однієї області 

України (або лише на території міста 

Києва), та якщо заявлений (фактичний 
згідно зі звітністю) обсяг транспортування 
теплової енергії в наступному (минулому) 

календарному році не перевищуватиме (не 

перевищував) 145 тисяч Гкал та/або якщо 
суб’єкт господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з постачання 

теплової енергії при забезпеченості 
споживачів приладами обліку теплової 
енергії станом на 01 серпня 2017 року 

менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 
року менше ніж 90 % 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

201 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії 
(крім виробництва теплової енергії на 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



929 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях, когенераційних 
установках, та установках з використанням 
нетрадиційних або поновлюваних джерел 
енергії), якщо заявлений (фактичний згідно 

із звітністю) обсяг виробництва теплової 
енергії у наступному (минулому) 

календарному році перевищуватиме 

(перевищував) 170 тисяч Гкал та якщо 
суб’єкт господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з постачання 

теплової енергії при забезпеченості 
споживачів приладами обліку теплової 
енергії станом на 01 серпня 2017 року 

більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 
року більше ніж 90 % 

202 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії 
на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях і когенераційних 
установках 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

203 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії 

(крім виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях, когенераційних 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



930 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

установках, та установках з використанням 
нетрадиційних або поновлюваних джерел 

енергії), на виробничих об’єктах, що 
розташовані на території однієї області 

України (або лише на території міста 
Києва), та якщо заявлений (фактичний 

згідно із звітністю) обсяг виробництва 
теплової енергії в наступному (минулому) 

календарному році не перевищуватиме (не 

перевищував) 170 тисяч Гкал та/або якщо 
суб’єкт господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з постачання 

теплової енергії при забезпеченості 
споживачів приладами обліку теплової 
енергії станом на 01 серпня 2017 року 

менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 
року менше ніж 90 % 

204 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії 
на установках з використанням 

нетрадиційних або поновлюваних джерел 

енергії 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

205 Ліцензія на провадження охоронної 

діяльності 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

206 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з перероблення побутових 

відходів у разі, якщо суб'єкт 
господарювання провадить (має намір 
провадити) діяльність з перероблення 

необмежений постійна безстрокова не потребує 



931 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

побутових відходів для населених пунктів з 
чисельністю населення понад 100 тисяч 

осіб (сукупно), та/або суб'єкт 
господарювання провадить (має намір 
провадити) діяльність з перероблення 

побутових відходів на об'єктах з потужністю 

понад 50 тисяч тонн побутових відходів на 
рік 

207 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері захоронення побутових 

відходів у разі, якщо суб'єкт 

господарювання провадить (має намір 
провадити) діяльність з захоронення 

побутових відходів для населених пунктів з 

чисельністю населення понад 100 тисяч 
осіб (сукупно) та/або суб'єкт 

господарювання провадить (має намір 
провадити) діяльність з захоронення 

побутових відходів на об'єктах 
(полігон/звалище) з потужністю понад 50 
тисяч тонн або 200 тисяч метрів кубічних 

побутових відходів на рік 

необмежений постійна безстрокова не потребує 

208 Ліцензія на право інкасації та перевезення 

банкнот і монет та інших цінностей 

Необмежений постійна безстрокова не потребує 

209 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності небанківських фінансових 

установ, які мають намір стати учасниками 
платіжних систем, на переказ коштів без 

відкриття рахунків 

Необмежений постійна безстрокова не потребує 



932 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

210 Генеральна ліцензія на здійснення 
валютних операцій (банкам і філіям 

іноземних банків) 

Необмежений постійна безстрокова не потребує 

211 Генеральна ліцензія на здійснення 
валютних операцій (небанківським 

фінансовим установам, національному 
оператору поштового зв'язку) 

обмежений постійна Генеральна ліцензія в частині проведення 
операцій, здійснення яких потребує 

ліцензії на здійснення небанківською 
фінансовою установою тих видів 

фінансових послуг, які підлягають 

ліцензуванню згідно із законодавством 
України, виданих державним органом, 

який відповідно до законодавства України 

регулює надання таких фінансових послуг 
(надаються, якщо відповідні види 

фінансових послуг підлягають 

ліцензуванню згідно із законодавством 
України), є чинною протягом строку дії 
ліцензії, зазначеної в цьому підпункті. 

 

Генеральна ліцензія в частині проведення 
операцій, здійснення яких не потребує 
ліцензії на здійснення небанківською 

фінансовою установою тих видів 
фінансових послуг, які підлягають 

ліцензуванню згідно із законодавством 

України, виданих державним органом, 
який відповідно до законодавства України 
регулює надання таких фінансових послуг 

(надаються, якщо відповідні види 
фінансових послуг підлягають 

не потребує 



933 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

ліцензуванню згідно із законодавством 
України), діє протягом строку, що не 

перевищує трьох календарних років. 

212 Індивідуальна ліцензія на переказування 
іноземної валюти за межі України з метою 

придбання облігацій зовнішніх державних 
позик України 

обмежений разова строк 90 календарних днів з дати  
їх видачі 

не потребує 

213 Індивідуальна ліцензія на право 
переказування за межі України іноземної 
валюти для оплати банківських металів та 

проведення  
окремих валютних операцій 

уповноваженим банком 

обмежений разова строк до 180  
календарних днів 

не потребує 

214 Індивідуальна ліцензія на право 
переказування за межі України іноземної 
валюти для оплати банківських металів та 

проведення  
окремих валютних операцій (суб'єкту 

господарювання - резиденту) 

обмежений разова на  
строк до 90 днів 

не потребує 

215 Індивідуальна ліцензія на право 
переказування за межі України іноземної 
валюти для оплати банківських металів та 

проведення  
окремих валютних операцій 

уповноваженим банком (фізичній особі - 

резиденту) 

не встановлено не встановлено не встановлено не потребує 

216 Індивідуальна ліцензія на використання 

іноземної валюти на території України як 
засобу платежу 

обмежений разова Строк, який за умовами ліцензії надається 

її власнику  
для здійснення валютної операції, не може 

не потребує 



934 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

перевищувати одного  
календарного року з дати видачі ліцензії. 

217 Індивідуальна ліцензія на використання 
іноземної валюти на території України як 

застави 

обмежений разова Строк, який за умовами ліцензії надається 
її власнику  

для здійснення валютної операції, не може 

перевищувати одного  
календарного року з дати видачі ліцензії. 

не потребує 

218 Індивідуальна ліцензія на розміщення 
резидентами (юридичними та фізичними 

особами-підприємцями) валютних 

цінностей на рахунках за межами України 

Обмежений разова Строк дії ліцензії не може перевищувати 
одного року (для юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців) та трьох років 

(для фізичних осіб, які не є підприємцями) 

не потребує 

219 Індивідуальна ліцензія на розміщення 
резидентами (фізичними особами, які не є 

підприємцями) валютних цінностей на 
рахунках за межами України 

Обмежений разова Строк дії ліцензії не може перевищувати 
одного року (для юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців) та трьох років 
(для фізичних осіб, які не є підприємцями) 

не потребує 

220 Індивідуальна ліцензія на здійснення 
інвестицій за кордон (не за умови 

здійснення інвестиції протягом 

календарного року на суму понад 50 000 
доларів США (еквівалента цієї суми в іншій 

іноземній валюті за офіційним курсом 
гривні до іноземних валют, установленим 

Національним банком на день подання 
заяви на отримання ліцензії) на користь 

однієї особи) 

Обмежений разова на строк, що необхідний для здійснення 
інвестиції 

не потребує 

221 Індивідуальна ліцензія на здійснення 
інвестицій за кордон протягом 

календарного року на здійснення 
інвестиції(ій) на суму понад 50 000 доларів 

Обмежений разова на строк, що необхідний для здійснення 
інвестиції 

не потребує 



935 

№ 

п/п 

Назва Строк дії 

(обмежений/необмежений) 

Чи  діяльність суб’єктів 

господарювання за цією 
ліцензією є постійною? 

Термін дії ліцензії, у разі обмеженого 

строку дії 

Чи потребує спеціальне 

законодавство, що 
регулює ліцензований 

вид діяльності 
приведення у 

відповідність до вимог 
Закону про 

л іцензування у частині 

визначення 
необмеженого строку 

дії ліцензії? 

США (еквівалента цієї суми в іншій 
іноземній валюті за офіційним курсом 

гривні до іноземних валют, установленим 
Національним банком на день подання 
заяви на отримання ліцензії) на користь 

однієї особи 

222 Індивідуальна ліцензія на здійснення 
резидентами майнових інвестицій за 

межами України 

Обмежений разова Термін дії індивідуальної ліцензії 
визначається  

Мінекономрозвитку виходячи з необхідних 
для здійснення майнових  

інвестицій за межами України термінів 

не потребує 

223 Ліцензія на користування радіочастотним 
ресурсом України 

Обмежений постійна Строк дії ліцензії на користування 
радіочастотним ресурсом України 

встановлюється національною комісією, 

що здійснює державне регулювання у 
сфері зв'язку та інформатизації, але не 

може бути меншим п'яти років. 

не потребує 

224 Ліцензія на добування мисливських тварин Обмежений разова на один світловий день - при полюванні на 
мисливських тварин при колективному, 

облавному та індивідуальному полюванні 
на парнокопитних тварин та при 

індивідуальному полюванні на хутрових 
звірів;  

 
на мисливський тур - іноземним 

мисливцям;  

 
до моменту відлову - при відлові тварин 

для переселення 

не потребує 
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Таблиця №18. 
Щодо платності 

№ 

п/п 

Назва О рган ліцензування Платно чи 

безоплатно? 

Плата за видачу 

1 Банківська ліцензія Національний Банком України Платно 35 890 грн. 

2 Ліцензія на адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

3 Ліцензія на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або 
здійснення операцій з нерухомістю 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

4 Ліцензія з надання послуг у сфері страхування в частині проведення 
конкретних видів страхування, визначених законодавством  

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу  ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

5 Ліцензія на провадження господарської діяльності, яка передбачає залучення 

фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

6 Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з 
фінансового лізингу 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

7 Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, в 
тому числі і на умовах фінансового кредиту 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

8 Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання гарантій та 

поручительства 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

9 Ліцензія з надання послуг з факторингу Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
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№ 
п/п 

Назва О рган ліцензування Платно чи 
безоплатно? 

Плата за видачу 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

10 Ліцензія на довірче управління фінансовими активами Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

11 Ліцензія на надання послуг в системі накопичувального пенсійного  
забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

12 Ліцензія на здійснення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 

надання Національною  
комісією з цінних паперів та фондового  

ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

13 Ліцензія з андеррайтингу Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 
надання Національною  

комісією з цінних паперів та фондового  

ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

14 Ліцензія з клірингової діяльності, яку провадить клірингова  
установа або Розрахунковий  

центр з обслуговування договорів на фінансових ринках 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 
надання Національною  

комісією з цінних паперів та фондового  
ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

15 Ліцензія з клірингової діяльності, яку провадить Центральний депозитарій Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 

надання Національною  
комісією з цінних паперів та фондового  

ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097 

16 Ліцензія з організації торгівлі на фондовому ринку  Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 
надання Національною  

комісією з цінних паперів та фондового  

ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

17 Ліцензія на брокерську діяльність Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 
надання Національною  

комісією з цінних паперів та фондового  
ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

18 Ліцензія на дилерську діяльність Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 

надання Національною  
комісією з цінних паперів та фондового  

ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

19 Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 
надання Національною  
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комісією з цінних паперів та фондового  

ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

20 Ліцензія на здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям для 
банків, які не отримували ліцензій на провадження професійної діяльності на 

фондовому ринку 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 
надання Національною  

комісією з цінних паперів та фондового  
ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

21 Ліцензія на здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям для 

небанківських фінансових установ, які не є професійними учасниками 
фондового ринку 

Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 

надання Національною  
комісією з цінних паперів та фондового  

ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

22 Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (компанія з управління активами) 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 
надання Національною  

комісією з цінних паперів та фондового  

ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

23 Ліцензія на здійснення діяльності управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами) професійним адміністратором 

недержавного пенсійного фонду 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 
надання Національною  

комісією з цінних паперів та фондового  
ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

24 Ліцензія на здійснення діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами) банком  

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 
надання Національною  

комісією з цінних паперів та фондового  
ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

25 Ліцензія на здійснення діяльності з управління цінними паперами Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 
надання Національною  

комісією з цінних паперів та фондового  

ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097 

26 Ліцензія на здійснення діяльності із зберігання активів інститутів спільного 

інвестування 

Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку 

Платно 3000 грн, відповідно до пункту 8 Постанови КМУ "Деякі питання 

надання Національною  
комісією з цінних паперів та фондового  

ринку платних адміністративних послуг" від 26.10.2011 № 1097  

27 Ліцензія на діяльність провайдера програмної послуги Національною радою України з 
питань телебачення і радіомовлення 

Платно проводиться за формулою, встановленої Постановою КМУ "Про 
затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного 

збору за видачу або продовження строку діїліцензії на мовлення, 
ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 
мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги" від 

13.04.2011 № 412 

 
від 16000 грн до9 600 000 грн 

28 Ліцензія на діяльність провайдера програмної послуги з використанням 

багатоканальних ефірних телемереж (в тому числі технологій “Телесело”, 
“МІТРІС”, “MMDS”, цифрових мультиплексів, мереж операторів мобільного 

зв’язку тощо) 

Національною радою України з 

питань телебачення і радіомовлення 

Платно проводиться за формулою, встановленої Постановою КМУ "Про 

затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного 
збору за видачу або продовження строку діїліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру 
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плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги" від 
13.04.2011 № 412 

 
від 16000 грн до9 600 000 грн 

29 Ліцензія на супутникове мовлення Національною радою України з 
питань телебачення і радіомовлення 

Платно проводиться за формулою, встановленої Постановою КМУ "Про 
затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного 

збору за видачу або продовження строку діїліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру 
плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги" від 

13.04.2011 № 412 

30 Ліцензія на ефірне мовлення Національною радою України з 
питань телебачення і радіомовлення 

Платно проводиться за формулою, встановленої Постановою КМУ "Про 
затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного 

збору за видачу або продовження строку діїліцензії на мовлення, 
ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 
мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги" від 

13.04.2011 № 412 

31 Ліцензія на кабельне мовлення Національною радою України з 

питань телебачення і радіомовлення 

Платно проводиться за формулою, встановленої Постановою КМУ "Про 

затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного 
збору за видачу або продовження строку діїліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру 
плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 

мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги" від 
13.04.2011 № 412 

32 Ліцензія на проводове мовлення Національною радою України з 

питань телебачення і радіомовлення 

Платно проводиться за формулою, встановленої Постановою КМУ "Про 

затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного 
збору за видачу або продовження строку діїліцензії на мовлення, 

ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 
мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги" від 

13.04.2011 № 412 

33 Ліцензія на багатоканальне мовлення Національною радою України з 
питань телебачення і радіомовлення 

Платно проводиться за формулою, встановленої Постановою КМУ "Про 
затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного 

збору за видачу або продовження строку діїліцензії на мовлення, 
ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру 

плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на 
мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги" від 

13.04.2011 № 412 

34 Ліцензія на провадження господарської діяльності з передачі електричної 
енергії (передача магістральними та міждержавними електричними 

мережами) 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

Платно разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи 
з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє 
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на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу 

ліцензії 

35 Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва електричної 
енергії (в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними 

умовами) 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

Платно разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи 
з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє 

на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу 
ліцензії 

36 Ліцензія на провадження господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії (передача електричної енергії місцевими (локальними) 
електромережами) 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 

Платно разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи 

з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє  
на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу 

ліцензії 

37 Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання електричної 
енергії (постачання електроенергії гарантованим постачальником електричної 

енергії/ постачання електричної енергії за регульованим тарифом) 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

Платно разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи 
з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє  

на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу 

ліцензії 

38 Ліцензія на провадження господарської діяльності з оптового постачання 
електричної енергії  

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

Платно разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи 
з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє 

на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу 
ліцензії 

39 Ліцензія на здійснення функцій гарантованого покупця Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

Платно разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи 
з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє 

на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу 
ліцензії 

40 Ліцензія на здійснення функцій оператора ринку  Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

Платно разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи 
з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє 

на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу 

ліцензії 

41 Ліцензія на здійснення функцій системного оператора Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 

Платно разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи 

з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє 
на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу 

ліцензії 

42 Ліцензія на виробництво джерел іонізуючого випромінювання Державна інспекція ядерного 
регулювання України 

Платно 10000 грн 

43 Ліцензія на перевезення радіоактивних матеріалів Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Платно 6300 грн 

44 Ліцензія на переробку, зберігання радіоактивних відходів Державна інспекція ядерного 
регулювання України 

Платно 12000 грн 

45 Ліцензія на провадження господарської діяльності з підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту 

ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел 
іонізуючого випромінювання 

Державна інспекція ядерного 
регулювання України 

Платно 5400 грн 

46 Ліцензія на переробку уранових руд Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Платно 10000 грн 
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47 Ліцензія на провадження господарської діяльності з підготовки персоналу для 

експлуатації ядерної установки 

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Платно 2500 грн 

48 Ліцензія на провадження діяльності, пов’язаної із здійсненням персоналом 
безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових 

осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить 
здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням 

ядерної та радіаційної безпеки 

Державна інспекція ядерного 
регулювання України (комісія 

Держатомрегулювання  
України) 

Платно 500 грн 

49 Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання: експлуатація 
ДІВ 

Державна інспекція ядерного 
регулювання України 

Платно 5000 - у разі виконання робіт з технічного обслуговування;  
5000 - у разі використання радіонуклідних джерел іонізуючого 

випромінювання;  

2500 - у разі використання інших джерел іонізуючого 
випромінювання 

50 Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання: зберігання ДІВ Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Платно 5000 - у разі виконання робіт з технічного обслуговування;  

5000 - у разі використання радіонуклідних джерел іонізуючого 
випромінювання;  

2500 - у разі використання інших джерел іонізуючого 
випромінювання 

51 Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання: отримання 
(придбання) та передача (збут) ДІВ 

Державна інспекція ядерного 
регулювання України 

Платно 5000 - у разі виконання робіт з технічного обслуговування;  
5000 - у разі використання радіонуклідних джерел іонізуючого 

випромінювання;  
2500 - у разі використання інших джерел іонізуючого 

випромінювання 

52 Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання: технічне 
обслуговування ДІВ 

Державна інспекція ядерного 
регулювання України 

Платно 5000 - у разі виконання робіт з технічного обслуговування;  
5000 - у разі використання радіонуклідних джерел іонізуючого 

випромінювання;  
2500 - у разі використання інших джерел іонізуючого 

випромінювання 

53 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки: будівництво та введення в експлуатацію ядерної 
установки 

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Платно Розмір плати за надання послуги – 81900 гривень;  

 
48500 гривень - для дослідницьких реакторів 

54 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки:Експлуатація ядерної установки 

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Платно Розмір плати за надання послуги – 81900 гривень;  

 
48500 гривень - для дослідницьких реакторів 

55 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки: зняття з експлуатації ядерної установки  

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Платно Розмір плати за надання послуги – 81900 гривень;  

 
48500 гривень - для дослідницьких реакторів 

56 Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки: будівництво сховища для захоронення 
радіоактивних відходів; Експлуатація сховища для захоронення радіоактивних 

відходів; Закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів 

Державна інспекція ядерного 

регулювання України 

Платно Розмір плати за надання послуги – 81900 гривень;  

 
48500 гривень - для дослідницьких реакторів 

57 Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти  МОН Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
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01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

58 Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері професійно-
технічної освіти 

МОН Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

59 Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти  обласні, Київська міські державні 
адміністрації 

Платно Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, 

становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу 
ліцензії. 

Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

60 Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої 
освіти 

обласні, Київська міські державні 
адміністрації 

Платно Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, 

становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу 
ліцензії. 

Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

61 Ліцензія на право імпорту алкогольних напоїв   
Мінекономрозвитку  

Платно 780 гривень за Згідно п.4 Порядку № 493 - Імпорт, експорт 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів  

можуть провадитися суб'єктами підприємницької діяльності 

незалежно  
від форм власності за наявності у них ліцензій. Річна плата за  

ліцензії на право імпорту, експорту цією продукцією 
встановлюється  

в таких розмірах:  
 

імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

 
експорт - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

 
оптова торгівля - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів  

громадян. 
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62 Ліцензія на право імпорту тютюнових виробів   

Мінекономрозвитку  

Платно 780 гривень за Згідно п.4 Порядку № 493 - Імпорт, експорт 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів  
можуть провадитися суб'єктами підприємницької діяльності 

незалежно  
від форм власності за наявності у них ліцензій. Річна плата за  

ліцензії на право імпорту, експорту цією продукцією 
встановлюється  

в таких розмірах:  

 
імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

 
експорт - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

 
оптова торгівля - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів  

громадян. 

63 Ліцензія на право експорту алкогольних напоїв  
Мінекономрозвитку  

Платно 780 гривень за рік. Згідно п.4 Порядку № 493 - Імпорт, експорт 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів  

можуть провадитися суб'єктами підприємницької діяльності 

незалежно  
від форм власності за наявності у них ліцензій. Річна плата за  

ліцензії на право імпорту, експорту цією продукцією 
встановлюється  

в таких розмірах:  
 

імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
 

експорт - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
 

оптова торгівля - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів  

громадян. 

64 Ліцензія на право експорту тютюнових виробів  
Мінекономрозвитку  

Платно 780 гривень за рік. Згідно п.4 Порядку № 493 - Імпорт, експорт 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів  

можуть провадитися суб'єктами підприємницької діяльності 
незалежно  

від форм власності за наявності у них ліцензій. Річна плата за  
ліцензії на право імпорту, експорту цією продукцією 

встановлюється  
в таких розмірах:  

 

імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
 

експорт - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
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оптова торгівля - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів  

громадян. 

65 Ліцензія на право імпорту спирту етилового, спирту етилового 
ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового  

 
Мінекономрозвитку  

Платно 780 гривень.плата за них справляється щорічно 

66 Ліцензія на право експорту спирту етилового, спирту етилового 
ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового  

 
Мінекономрозвитку  

Платно 780 гривень.плата за них справляється щорічно. Згідно п.2 
Порядку № 493 - Річна плата за ліцензії на право експорту спирту  

етилового, коньячного і плодового становить 5000 

неоподатковуваних  
мінімумів доходів громадян, а імпорту - 10000 

неоподатковуваних  

мінімумів доходів громадян. У разі коли Кабінет Міністрів 
України уповноважує  

підприємства - виробників спирту етилового, коньячного і 
плодового  

експортувати його, ці підприємства звільняються в межах обсягів  
власного виробництва від плати за ліцензію на право експорту 

цієї  
продукції. Імпорт, експорт алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів  
можуть провадитися суб'єктами підприємницької діяльності 

незалежно  

від форм власності за наявності у них ліцензій. Річна плата за  
ліцензії на право імпорту, експорту цією продукцією 

встановлюється  
в таких розмірах:  

 
імпорт - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  

 

експорт - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
 

оптова торгівля - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів  
громадян. 

67 Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим 
ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим  

ДФС Платно Встановити річну плату за  
ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом  
етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим  

ректифікованим плодовим у розмірі 500 000 гривень 

68 Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв  ДФС Платно 780 гривень.  

69 Ліцензія на виробництво тютюнових виробів ДФС Платно 780 гривень.  

70 Ліцензія на виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), 
спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового 

ректифікованого плодового 

ДФС Платно 780 гривень.  
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71 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом-сирцем виноградним і спиртом-сирцем 

плодовим 

ДФС Платно Встановити річну плату за  

ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом  
етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим  

ректифікованим плодовим у розмірі 500 000 гривень 

72 Ліцензія на виробництво спирту коньячного і плодового ДФС Платно 780 гривень.  

73 Ліцензія на виробництво спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю 
плодового 

ДФС Платно 780 гривень.  

74 Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними напоями  ДФС Платно 500 000 гривень річна плата, згідно Закону 481,  

75 Ліцензія на оптову торгівлю сидром та перрі (без додання спирту)  ДФС Платно 780 гривень 

76 Ліцензія на оптову торгівлю пивом ДФС Платно виключно пивом для виробників пива з обсягом виробництва до 
3000 гектолітрів на рік - 30000 гривень, обсяг виробництва 

розраховується з дня внесення плати за ліцензію до дня 
внесення наступного платежу 

77 Ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими виробами ДФС Платно 500 000 гривень річна плата 

78 Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (крім столових вин)  ДФС Платно Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями,  
крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 

гривень  

на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний  
контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових 

операцій),  
що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю 

тютюновими  
виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території  
сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території  

міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними 
напоями,  

крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий,  
зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат 

(книгу  
обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і  

250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на 

кожне  
місце торгівлі. 

79 Ліцензія на роздрібну торгівлю сидром та перрі ДФС Платно Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями,  

крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 
гривень  

на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний  
контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових 

операцій),  
що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю 

тютюновими  
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виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території  

сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території  
міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями,  
крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий,  

зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат 
(книгу  

обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і  

250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на 
кожне  

місце торгівлі. 

80 Ліцензія на роздрібну торгівлю пивом  ДФС Платно Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями,  
крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 

гривень  
на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний  

контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових 
операцій),  

що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю 

тютюновими  
виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території  
сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території  

міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями,  
крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий,  
зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат 

(книгу  

обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і  
250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на 

кожне  

місце торгівлі. 

81 Ліцензія на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною 
технологією 

ДФС Платно 780 гривень.  

82 Ліцензія на право імпорту спирту коньячного і плодового Мінекономрозвитку Платно 780 гривень.  

83 Ліцензія на право експорту спирту коньячного і плодового  Мінекономрозвитку Платно 780 гривень 

84 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на медичні цілі Немає Немає Немає 

85 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на ветеринарні цілі Немає Немає Немає 

86 Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами ДФС Платно Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями,  
крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 

гривень  

на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний  
контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових 
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операцій),  

що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю 
тютюновими  

виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території  
сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території  

міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними 
напоями,  

крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий,  

зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат 
(книгу  

обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і  
250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на 

кожне  
місце торгівлі. 

87 Ліцензія на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, 
проводового радіомовлення та телемереж  

Національна комісія, що здійснює  

державне регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації 

Платно встановлюється Постановою КМУ "Про розміри та порядок 

зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу 
дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері 

телекомунікацій і продовження строку її дії" від 16.06.2004 № 

773 
 

з 1700 грн до 4250 грн. 

88 Ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з 
правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і 

надання в користування каналів електрозв'язку 

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації 

Платно встановлюється Постановою КМУ "Про розміри та порядок 
зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу 

дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері 
телекомунікацій і продовження строку її дії" від 16.06.2004 № 

773 
 

340 000 грн. 

89 Ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і 

надання в користування каналів електрозв'язку 

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації 

Платно встановлюється Постановою КМУ "Про розміри та порядок 
зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу 

дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері 

телекомунікацій і продовження строку її дії" від 16.06.2004 № 
773 

 
з 340 грн до 8 993 000 грн 

90 Ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням 
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного 

обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку  

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації 

Платно встановлюється Постановою КМУ "Про розміри та порядок 
зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу 

дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері 
телекомунікацій і продовження строку її дії" від 16.06.2004 № 

773 
 

з 340 грн до 8 993 000 грн 
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91 Ліцензія на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, 
проводового радіомовлення та телемереж за результатами конкурсу  

Національна комісія, що здійснює  

державне регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації 

Платно встановлюється Постановою КМУ "Про розміри та порядок 

зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу 
дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері 

телекомунікацій і продовження строку її дії" від 16.06.2004 № 
773 

 
з 1700 грн до 4250 грн. 

92 Ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і 
надання в користування каналів електрозв'язку за результатами конкурсу  

Національна комісія, що здійснює  

державне регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації 

Платно встановлюється Постановою КМУ "Про розміри та порядок 

зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу 
дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері 

телекомунікацій і продовження строку її дії" від 16.06.2004 № 

773 
 

340 000 грн. 

93 Ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і 

надання в користування каналів електрозв'язку за результатами конкурсу  

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації 

Платно встановлюється Постановою КМУ "Про розміри та порядок 
зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу 

дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері 
телекомунікацій і продовження строку її дії" від 16.06.2004 № 

773 
 

з 340 грн до 8 993 000 грн 

94 Ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням 
безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного 

обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

Національна комісія, що здійснює  
державне регулювання у сфері 

зв'язку та інформатизації 

Платно встановлюється Постановою КМУ "Про розміри та порядок 
зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу 

дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері 

телекомунікацій і продовження строку її дії" від 16.06.2004 № 
773 

 

з 340 грн до 8 993 000 грн 

95 Ліцензія на провадження господарської діяльності з виявлення закладних 
пристроїв 

Адміністрація Держспецзв’язку Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

96 Ліцензія на провадження господарської діяльності з оцінювання захищеності 
інформації усіх видів, у тому числі інформації, що становить державну 

таємницю 

Адміністрація Держспецзв’язку Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

97 Ліцензія на провадження господарської діяльності з оцінювання захищеності 

інформації, що не становить державної таємниці 

Адміністрація Держспецзв’язку Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 
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98 Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання, монтаж 

(встановлення), налаштування, технічне обслуговування (супроводження), 
ремонт та/або утилізація криптосистем і засобів криптографічного захисту 

інформації (з наданням права провадження діяльності у галузі 
криптографічного захисту інформації, що становить державну таємницю; з 

наданням права провадження діяльності у галузі криптографічного захисту 
службової інформації) 

Адміністрація Держспецзв’язку Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

99 Ліцензія на провадження господарської діяльності з розроблення і складення 

конструкторської та іншої технічної документації, виробництво криптосистем і 
засобів криптографічного захисту інформації (з наданням права провадження 

діяльності у галузі криптографічного захисту інформації, що становить 

державну таємницю; з наданням права провадження діяльності у галузі 
криптографічного захисту службової інформації) 

Адміністрація Держспецзв’язку Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

100 Ліцензія на провадження господарської діяльності з тематичних та експертних 

досліджень криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації (з 
наданням права провадження діяльності у галузі криптографічного захисту 

інформації, що становить державну таємницю; з наданням права провадження 
діяльності у галузі криптографічного захисту службової інформації) 

Адміністрація Держспецзв’язку Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

101 Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що 
за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми 

наслідками 

Державна архітектурно-будівельна 
інспекція  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

102 Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що 
за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з значними 

наслідками 

Державна архітектурно-будівельна 
інспекція  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

103 Ліцензія на виробництво лікарських засобів Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за 
наркотиками  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

104 Ліцензія на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами  Державна служба України з 
лікарських засобів та контролю за 

наркотиками  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

105 Ліцензія на імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних 
інгредієнтів) 

Державна служба України з 
лікарських засобів та контролю за 

наркотиками  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 
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106 Ліцензія на виробництво боєприпасів до вогнепальної зброї невійськового 

призначення 

Міністерстов внутрішніх справ 

України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

107 Ліцензія на виробництво спеціальних засобів активної оборони  Міністерстов внутрішніх справ 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

108 Ліцензія на виробництво спеціальних засобів індивідуального захисту  Міністерстов внутрішніх справ 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

109 Ліцензія на виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії 

Міністерстов внутрішніх справ 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

110 Ліцензія на виробництво холодної зброї Міністерстов внутрішніх справ 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

111 Ліцензія на продаж спеціальних засобів, заряджених речовинами 

сльозоточивої та дратівної дії, активної оборони 

Міністерстов внутрішніх справ 

України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

112 Ліцензія на право торгівлі боєприпасами до вогнепальної зброї невійськового 
призначення 

Міністерстов внутрішніх справ 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

113 Ліцензія на право торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення  Міністерстов внутрішніх справ 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

114 Ліцензія на право торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та 

боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 
4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду  

Міністерстов внутрішніх справ 

України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
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01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

115 Ліцензія на право торгівлі холодною зброєю Міністерстов внутрішніх справ 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

116 Ліцензія на продаж спеціальних засобів індивідуального захисту  Міністерстов внутрішніх справ 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

117 Ліцензія на ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення, холодної 

зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 
100 м/с 

Міністерстов внутрішніх справ 

України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

118 Ліцензія на виробництво вогнепальної зброї невійськового призначення  Міністерстов внутрішніх справ 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

119 Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових 
матеріалів промислового призначення 

Держпраці Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

120 Ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічне 

обслуговування) систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові, 
аерозольні) 

ДСНС Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

121 Ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічне 
обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та 

управління евакуюванням людей, устаткування передавання тривожних 

сповіщень 

ДСНС Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

122 Ліцензія здійснення діяльності з монтажу, підтримання експлуатаційної 
придатності (технічне обслуговування) систем протидимного захисту  

ДСНС Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 
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123 Ліцензія на здійснення діяльності з спостерігання за системами 

протипожежного захисту 

ДСНС Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

124 Ліцензія на здійснення діяльності з технічного обслуговування первинних 
засобів пожежогасіння (водяні, пінні, порошкові, газові вогнегасники)  

ДСНС Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

125 Ліцензія на здійснення оцінки (експертизи) протипожежного стану  
підприємства, об’єкта чи приміщення 

ДСНС Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

126 Ліцензія на здійснення робіт з вогнезахисту, вогнезахисне просочування 
(глибоке та поверхневе), вогнезахисне обробляння (фарбування, 

штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнювання 

ДСНС Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

127 Ліцензія на провадження господарської діяльності з видалення небезпечних 
відходів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України 

Мінприроди Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

128 Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва особливо 

небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів 
України 

Мінприроди Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

129 Ліцензія на провадження господарської діяльності з захоронення небезпечних 
відходів 

Мінприроди Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

130 Ліцензія на провадження господарської діяльності з зберігання небезпечних 
відходів 

Мінприроди Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

131 Ліцензія на провадження господарської діяльності з збирання небезпечних 

відходів 

Мінприроди Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
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01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

132 Ліцензія на провадження господарської діяльності з знешкодження 
небезпечних відходів 

Мінприроди Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

133 Ліцензія на провадження господарської діяльності з оброблення 
(перероблення, сортування) небезпечних відходів 

Мінприроди Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

134 Ліцензія на провадження господарської діяльності з утилізації небезпечних 

відходів 

Мінприроди Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

135 Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики 
(екстрена медична допомога) 

Міністерство охорони здоровя 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

136 Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики 
(первинна медична допомога) 

Міністерство охорони здоровя 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

137 Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики 

(вторинна (спеціалізована) медична допомога) 

Міністерство охорони здоровя 

України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру  

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

138 Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики 
(третинна (високоспеціалізована) медична допомога) 

Міністерство охорони здоровя 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

139 Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики 
(паліативна медична допомога) 

Міністерство охорони здоровя 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 



955 

№ 
п/п 

Назва О рган ліцензування Платно чи 
безоплатно? 

Плата за видачу 

140 Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики 

(медична реабілітація) 

Міністерство охорони здоровя 

України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

141 Ліцензія на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, 
інших тканин і клітин людини 

Міністерство охорони здоровя 
України 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

142 Ліцензія на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики  Держпродспоживслужба Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

143 Ліцензія на провадження господарської діяльності з випуску лотерей  Мінфін Платно Розмір плати за видачу ліцензії встановлює Кабінет Міністрів 
України. На данний час розмір не встановлено 

144 Ліцензія на провадження господарської діяльності з проведення лотерей  Мінфін Платно Розмір плати за видачу ліцензії встановлює Кабінет Міністрів 
України. На данний час розмір не встановлено 

145 Ліцензія на провадження туроператорської діяльності Мінекономрозвитку Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

146 Ліцензія на провадження господарської діяльності з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном 

Мінсоцполітики Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

147 Ліцензія на провадження господарської діяльності з промислового вилову 
водних біоресурсів за межами юрисдикції України 

Держрибагентство Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

148 Ліцензія на провадження господарської діяльності з культивування рослин, 
включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України 

Державна служба України з 
лікарських засобів та контролю за 

наркотиками 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

149 Ліцензія на провадження господарської діяльності з ввезення на територію 

України, вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, 

Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за 
наркотиками 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
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психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів 

України 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

150 Ліцензія на провадження господарської діяльності з використання 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній 

медицині 

Державна служба України з 
лікарських засобів та контролю за 

наркотиками 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

151 Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва, 
виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що 

зареєстровані як лікарські засоби 

Державна служба України з 
лікарських засобів та контролю за 

наркотиками 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

152 Ліцензія на провадження господарської діяльності з культивування рослин, 

включених до таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України 

Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за 
наркотиками 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

153 Ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку  

Державна служба України з 
лікарських засобів та контролю за 

наркотиками 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

154 Ліцензія на провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, 
відпуску, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів у закладах охорони здоров’я 

Державна служба України з 
лікарських засобів та контролю за 

наркотиками 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

155 Ліцензія на провадження господарської діяльності з реалізації (відпуску) 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що зареєстровані як 
лікарські засоби 

Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за 
наркотиками 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

156 Ліцензія на провадження господарської діяльності із знищення наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Державна служба України з 
лікарських засобів та контролю за 

наркотиками 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

157 Ліцензія на провадження господарської діяльності з виготовлення спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації (не для потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею) 

Служба безпеки України Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 
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158 Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації (не для потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею) 

Служба безпеки України Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

159 Ліцензія на провадження господарської діяльності з розроблення спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації (не для потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею) 

Служба безпеки України Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

160 Ліцензія на провадження господарської діяльності з виготовлення спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації для потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею 

Служба безпеки України Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

161 Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації для потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною 

таємницею 

Служба безпеки України Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

162 Ліцензія на провадження господарської діяльності з розроблення спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації для потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею 

Служба безпеки України Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

163 Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів вантажними автомобілями 

Державна служба України з безпеки 

на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

164 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів автобусами Державна служба України з безпеки 
на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

165 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на 
замовлення 

Державна служба України з безпеки 
на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

166 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на 

замовлення (самозайнятими автомобільними перевізниками) 

Державна служба України з безпеки 

на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
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01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

167 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів на таксі Державна служба України з безпеки 
на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

168 Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів на таксі (самозайнятими 
автомобільними перевізниками) 

Державна служба України з безпеки 
на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

169 Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім 

перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) 

Державна служба України з безпеки 

на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

170 Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів вантажними автомобілями 

Державна служба України з безпеки 
на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

171 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів автобусами Державна служба України з безпеки 
на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

172 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на 

замовлення 

Державна служба України з безпеки 

на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

173 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями на 
замовлення (самозайнятими автомобільними перевізниками) 

Державна служба України з безпеки 
на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

174 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі Державна служба України з безпеки 
на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 
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175 Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів на таксі (самозайнятими 

автомобільними перевізниками) 

Державна служба України з безпеки 

на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

176 Ліцензія на перевезення пасажирів малими/маломірними суднами  Державна служба України з безпеки 
на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

177 Ліцензія на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів на суднах (крім малих/маломірних суден) 

Державна служба України з безпеки 
на транспорті  

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

178 Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з 
перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом  

Державіаслужба Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

179 Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з 
перевезення небезпечних відходів повітряним транспортом  

Державіаслужба Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

180 Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з 

перевезення пасажирів повітряним транспортом  

Державіаслужба Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

181 Ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом 

Укртрансбезпека Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

182 Ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів 
залізничним транспортом 

Укртрансбезпека Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

183 Разова (індивідуальна) ліцензія Відділ нетарифного регулювання 

Міністерства економічного  
розвитку і торгівлі України та 

Платно у розмірі 0,2 відсотка вартості  

товарів (продукції, робіт, послуг) 
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№ 
п/п 

Назва О рган ліцензування Платно чи 
безоплатно? 

Плата за видачу 

уповноваженими Міністерством  

органами:  
2.1.1. Критерії, згідно з якими 

Міністерство економічного  
розвитку і торгівлі України передає 

право оформлення та видачі  
ліцензій відповідним підрозділам 

обласних, Київської та  

Севастопольської міських державних 
адміністрацій та Міністерству  

економіки Автономної Республіки 
Крим (за їх згодою), є такі:  

а) здійснення суб'єктом 
зовнішньоекономічної діяльності  

України експортно-імпортних 
(бартерних) операцій, вартість яких 

не  
перевищує суми, еквівалентної 40 

тис.доларів США;  

б) здійснення суб'єктом 
зовнішньоекономічної діяльності  

України експортно-імпортних 
(бартерних) операцій, вартість яких 

не  
перевищує суми, еквівалентної 250 

тис.доларів США: у разі поставки  
товару в рахунок попередньої 

оплати - при експорті або 
попередньої  

поставки товару - при імпорті. 

2.1.2. Виключне право Міністерства 
економічного розвитку і  

торгівлі України щодо оформлення 
та видачі ліцензій визначається  

такими критеріями: 
а) здійснення суб'єктом 

зовнішньоекономічної діяльності  

України всіх видів 
зовнішньоекономічної діяльності, 

зазначених у  
статті 4 Закону України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність"  
( 959-12 ), крім видів, зазначених у 
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№ 
п/п 

Назва О рган ліцензування Платно чи 
безоплатно? 

Плата за видачу 

другому та десятому абзацах  

даної статті, та з урахуванням пункту 
2.1.1;  

б) здійснення усіх видів 
зовнішньоекономічної діяйльності  

суб'єктом зовнішньоекономічної 
діяльності, якого переведено на  

індивідуальний режим ліцензування 

з тимчасового зупинення  
зовнішньоекономічної діяльності 

згідно з частиною шостою статті 37  
Закону України "Про 

зовнішньоекономічну діяльність" ( 
959-12 ). 

184 Ліцензія на експорт товарів  Відділ нетарифного регулювання 

департаменту регулювання  
зовнішньоекономічної діяльності 

Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України 
та 

Структурні підрозділи обласних, 
Київської та  

Севастопольської міських державних 
адміністрацій та відповідному  

республіканському органу 
Автономної Республіки Крим право 

видачі  
ліцензій на експорт товарів 

суб'єктам зовнішньоекономічної  

діяльності, які зареєстровані у 
відповідних регіонах та облікова  
вартість товарів за договорами 

(контрактами) яких не перевищує  

300 тис. доларів США, крім товарів, 
на експорт яких необхідне  
погодження відповідного 

уповноваженого органу виконавчої 

влади (у  
випадках, визначених Кабінетом 

Міністрів України) та встановлено  

квоти (кількісні або інші обмеження) 

Платно у режимі неавтоматичного ліцензування - 780 гривень;  

 
у режимі автоматичного ліцензування - 220 гривень 
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№ 
п/п 

Назва О рган ліцензування Платно чи 
безоплатно? 

Плата за видачу 

185 Ліцензія на експорт озоноруйнівних речовин або товарів, що їх  

містять 

Відділ нетарифного регулювання 

департаменту регулювання  
зовнішньоекономічної діяльності 

Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України 

та 
Структурні підрозділи обласних, 

Київської та  

Севастопольської міських державних 
адміністрацій та відповідному  

республіканському органу 
Автономної Республіки Крим право 

видачі  
ліцензій на експорт товарів 

суб'єктам зовнішньоекономічної  
діяльності, які зареєстровані у 

відповідних регіонах та облікова  
вартість товарів за договорами 

(контрактами) яких не перевищує  

300 тис. доларів США, крім товарів, 
на експорт яких необхідне  
погодження відповідного 

уповноваженого органу виконавчої 

влади (у  
випадках, визначених Кабінетом 

Міністрів України) та встановлено  
квоти (кількісні або інші обмеження) 

Платно у режимі неавтоматичного ліцензування - 780 гривень;  

 
у режимі автоматичного ліцензування - 220 гривень 

186 Ліцензія на імпорт товарів Відділ нетарифного регулювання 
департаменту регулювання  

зовнішньоекономічної діяльності 
Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України 
та 

обласні, Київська та Севастопольська 
міським  

державним адміністраціям та 
вповноваженому органу Автономної  

Республіки Крим (за їх згодою) право 
видачі ліцензій на імпорт  

товарів суб'єктам 

зовнішньоекономічної діяльності, які  
зареєстровані у відповідних регіонах 

та облікова вартість товарів  

Платно у режимі неавтоматичного ліцензування - 780 гривень;  
 

у режимі автоматичного ліцензування - 220 гривень 
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№ 
п/п 

Назва О рган ліцензування Платно чи 
безоплатно? 

Плата за видачу 

за договорами (контрактами) яких 

не перевищує 300 тис. доларів  
США, крім товарів, на імпорт яких 
установлено кількісні обмеження  

(квоти) 

187 Ліцензія на імпорт озоноруйнівних речовин або товарів, що їх  
містять 

Відділ нетарифного регулювання 
департаменту регулювання  

зовнішньоекономічної діяльності 

Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України 

та 

обласні, Київська та Севастопольська 
міським  

державним адміністраціям та 
вповноваженому органу Автономної  

Республіки Крим (за їх згодою) право 
видачі ліцензій на імпорт  

товарів суб'єктам 

зовнішньоекономічної діяльності, які  
зареєстровані у відповідних регіонах 

та облікова вартість товарів  
за договорами (контрактами) яких 

не перевищує 300 тис. доларів  
США, крім товарів, на імпорт яких 
установлено кількісні обмеження  

(квоти) 

Платно у режимі неавтоматичного ліцензування - 780 гривень;  
 

у режимі автоматичного ліцензування - 220 гривень 

188 Спеціальна ліцензія на імпорт Відділ нетарифного регулювання 
Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України 

Платно 780 гривень 

189 Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування нафти, 
нафтопродуктів магістральним трубопроводом  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

190 Ліцензія на провадження господарської діяльності з розподілу природного 
газу 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

191 Ліцензія на провадження господарської діяльності зі зберігання природного 

газу 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 

ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
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Плата за видачу 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

192 Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання природного 
газу 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє  на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

193 Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування 
природного газу  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

194 Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг установки 

LNG 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 

ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

195 Ліцензія на провадження господарської діяльності з централізованого 
водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання 

питної води споживачам) та/або водовідведення (відведення та/або очищення 
стічної води) у разі, якщо системи централізованого водопостачання та/або 

водовідведення суб’єктів господарювання розташовані в одному чи декількох 
населених пунктах у межах території однієї або більше областей (включаючи 

місто Київ), сукупна чисельність населення яких становить більше ніж сто тисяч 
осіб та обсяги реалізації послуг яких становлять відповідно: з централізованого 

водопостачання - більше ніж триста тисяч метрів кубічних на рік; з 
централізованого водовідведення - більше ніж двісті тисяч метрів кубічних на 

рік 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

196 Ліцензія на провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання 
питної води споживачам) та/або водовідведення (відведення та/або очищення 

стічної води) для суб’єктів господарювання, що не підпадають під критерії 
регулювання НКРЕКП 

Обласна та Київська міська 

державна адміністрація 

Платно Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, 
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу 
ліцензії. 

Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

197 Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання теплової 

енергії суб’єктів господарювання, якщо заявлений (фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг постачання теплової енергії на підставі договору (договорів) у 

наступному (минулому) календарному році перевищуватиме (перевищував) 
145 тисяч Гкал та якщо забезпеченість споживачів приладами обліку теплової 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 

ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 



965 

№ 
п/п 

Назва О рган ліцензування Платно чи 
безоплатно? 

Плата за видачу 

енергії станом на 01 серпня 2017 року більше ніж 70 %, станом на 01 січня 

2018 року більше ніж 90 % 

198 Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання теплової 
енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо суб’єкт господарювання 

здійснює (планує здійснювати) постачання теплової енергії на території однієї 
області України (або лише на території міста Києва), та якщо заявлений 

(фактичний згідно зі звітністю) обсяг постачання теплової енергії на підставі 
договору (договорів) у наступному (минулому) календарному році не 

перевищуватиме (не перевищував) 145 тисяч Гкал (включно) та/або якщо 
забезпеченість споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 

серпня 2017 року менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 90 

% 

Обласні та Київська міська державні 
адміністрації 

Платно Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, 

становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу 

ліцензії. 
Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

199 Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, 

якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг транспортування 
теплової енергії в наступному (минулому) календарному році перевищуватиме 

(перевищував) 145 тисяч Гкал та якщо суб’єкт господарювання здійснює 
ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості 

споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року більше ніж 90 % 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

200 Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами 

суб’єктів господарювання у разі, якщо теплові мережі суб’єктів 
господарювання розташовані на території однієї області України (або лише на 

території міста Києва), та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг 
транспортування теплової енергії в наступному (минулому) календарному році 

не перевищуватиме (не перевищував) 145 тисяч Гкал та/або якщо суб’єкт 

господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії 
при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 

01 серпня 2017 року менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 
90 % 

Обласні та Київська міська державні 
адміністрації 

Платно Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, 

становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу 

ліцензії. 
Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

201 Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, та 

установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 
енергії), якщо заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва 

теплової енергії у наступному (минулому) календарному році перевищуватиме 

(перевищував) 170 тисяч Гкал та якщо суб’єкт господарювання здійснює 
ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості 

споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року більше ніж 90 % 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 



966 

№ 
п/п 

Назва О рган ліцензування Платно чи 
безоплатно? 

Плата за видачу 

202 Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва теплової 

енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях і когенераційних установках 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 

ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

203 Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, та 

установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 
енергії), на виробничих об’єктах, що розташовані на території однієї області 
України (або лише на території міста Києва), та якщо заявлений (фактичний 

згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії в наступному 
(минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 170 

тисяч Гкал та/або якщо суб’єкт господарювання здійснює ліцензовану 
діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів 

приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року менше ніж 
70 %, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 90 % 

Обласні та Київська міська державні 
адміністрації 

Платно Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, 

становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу 
ліцензії. 

Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

204 Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва теплової 

енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії 

Обласні та Київська міська державні 

адміністрації 

Платно Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, 
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу 

ліцензії. 
Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 
1700 грн. 

205 Ліцензія на провадження охоронної діяльності МВС Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

206 Ліцензія на провадження господарської діяльності з перероблення побутових 
відходів у разі, якщо суб'єкт господарювання провадить (має намір провадити) 

діяльність з перероблення побутових відходів для населених пунктів з 
чисельністю населення понад 100 тисяч осіб (сукупно), та/або суб'єкт 

господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з перероблення 

побутових відходів на об'єктах з потужністю понад 50 тисяч тонн побутових 
відходів на рік 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 
ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 

прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 
01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

207 Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері захоронення 

побутових відходів у разі, якщо суб'єкт господарювання провадить (має намір 
провадити) діяльність з захоронення побутових відходів для населених пунктів 

з чисельністю населення понад 100 тисяч осіб (сукупно) та/або суб'єкт 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО 

ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 

Платно Розмір одного прожиткового мінімуму виходячи з розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії: з 



967 

№ 
п/п 

Назва О рган ліцензування Платно чи 
безоплатно? 

Плата за видачу 

господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з захоронення 

побутових відходів на об'єктах (полігон/звалище) з потужністю понад 50 тисяч 
тонн або 200 тисяч метрів кубічних побутових відходів на рік  

ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

01.01.2017р. - 1544 грн. з 01.05.2017р. - 1624 грн. з 01.12.2017р. - 

1700 грн. 

208 Ліцензія на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей  Національний Банк України Платно в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що діє на день 

прийняття Правлінням Національного банку рішення про видачу 
ліцензії юридичній особі 

209 Ліцензія на провадження господарської діяльності небанківських фінансових 

установ, які мають намір стати учасниками платіжних систем, на переказ 
коштів без відкриття рахунків 

Національний Банк України Платно 

26100 

210 Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (банкам і філіям 
іноземних банків) 

Національний Банк України Платно 6650 

211 Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (небанківським 

фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку) 

Національний Банк України Платно 5290 

212 Індивідуальна ліцензія на переказування іноземної валюти за межі України з 
метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України  

Національний Банк України Платно 3560 

213 Індивідуальна ліцензія на право переказування за межі України іноземної 
валюти для оплати банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій уповноваженим банком  

Національний Банк України Платно 3470 

214 Індивідуальна ліцензія на право переказування за межі України іноземної 
валюти для оплати банківських металів та проведення  

окремих валютних операцій (суб'єкту господарювання - резиденту) 

Національний Банк України Платно 3470 

215 Індивідуальна ліцензія на право переказування за межі України іноземної 
валюти для оплати банківських металів та проведення  

окремих валютних операцій уповноваженим банком (фізичній особі - 
резиденту) 

Національний Банк України Платно 3470 

216 Індивідуальна ліцензія на використання іноземної валюти на території України 

як засобу платежу 

Національний Банк України Платно 4420 

217 Індивідуальна ліцензія на використання іноземної валюти на території України 

як застави 

Національний Банк України Платно 3470 

218 Індивідуальна ліцензія на розміщення резидентами (юридичними та 
фізичними особами-підприємцями) валютних цінностей на рахунках за 

межами України 

Національний Банк України Платно 3470 

219 Індивідуальна ліцензія на розміщення резидентами (фізичними особами, які 
не є підприємцями) валютних цінностей на рахунках за межами України  

Національний Банк України Платно 3470 

220 Індивідуальна ліцензія на здійснення інвестицій за кордон (не за умови 
здійснення інвестиції протягом календарного року на суму понад 50 000 

доларів США (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним 

курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на 
день подання заяви на отримання ліцензії) на користь однієї особи)  

Національний Банк України Платно 3560 

221 Індивідуальна ліцензія на здійснення інвестицій за кордон протягом 
календарного року на здійснення інвестиції(ій) на суму понад 50 000 доларів 

США (еквівалента цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом 

Національний Банк України Платно 3560 
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№ 
п/п 

Назва О рган ліцензування Платно чи 
безоплатно? 

Плата за видачу 

гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день 

подання заяви на отримання ліцензії) на користь однієї особи  

222 Індивідуальна ліцензія на здійснення резидентами майнових інвестицій за 
межами України 

Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі України 

Платно 384,16 грн. 

223 Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері 
зв'язку та інформатизації 

Платно Розмір плати встановлюється за 1 МГц смуги радіочастот у 
кожному регіоні від 170 грн до 510000 грн, залежно від виду 
радіозвязку: 

Розмір плати за видачу, переоформлення, продовження терміну 
дії та видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним 
ресурсом України встановлено постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.02.2006 № 200 "Про розміри плати за видачу, 
продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів 
ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України. 

224 Ліцензія на добування мисливських тварин користувачем мисливських угідь - 
спеціалізовані мисливські 
господарства, інші підприємства, 
установи та організації, в яких  

створені спеціалізовані підрозділи 
для ведення мисливського  
господарства з наданням в їх 

користування мисливських угідь 

Платно 

встановлюється з залежності від виду тварин (згідно Наказ 
Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про 
затвердження Вартості ліцензій на добування мисливських 

тварин у мисливських угіддях України" від 16.05.2011 № 179)  
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Таблиця №19. 
Випадки необхідності подання копії платіжного документа про внесення плати за видачу ліцензії до моменту отримання ліцензії  

№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Ч и 
затверджено 

ліцензійні 
умови? 

НПА, яким затверджено ліцензійні умови Ч и необхідно подавати 
копію платіжного 

д окументу про внесення 
плати за видачу ліцензії 

разом з заявою для видачі 
ліцензії? 

1 Банківська ліцензія 1 Банківська діяльність Немає Немає так Положення про порядок реєстрації та ліцензування 
банків, відкриття відокремлених підрозділів, 

затверджено Постановою Правління Національного 

Банку України від 8 вересня 2011 р. №306 "Про 
затвердження деяких нормативно-правових актів 

Національного банку України" 

так 

2 Ліцензія на здійснення діяльності із 
зберігання активів пенсійних фондів 

3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

11 Ліцензія на здійснення діяльності із 
зберігання активів пенсійних фондів 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817 Про 

затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
переоформлення ліцензії 

так 

3 Ліцензія з андеррайтингу 3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

12 Ліцензія з андеррайтингу так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817 Про 

затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів), 

переоформлення ліцензії 

так 

4 Ліцензія з клірингової діяльності, яку 
провадить клірингова  

установа або Розрахунковий  
центр з обслуговування договорів на 

фінансових ринках 

3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

13 Ліцензія з клірингової діяльності, яку 
провадить клірингова  

установа або Розрахунковий  
центр з обслуговування договорів на 

фінансових ринках 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 21.05.2013 № 862 Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 

цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової 
діяльності 

так 

5 Ліцензія з клірингової діяльності, яку 
провадить Центральний депозитарій 

3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

14 Ліцензія з клірингової діяльності, яку 
провадить Центральний депозитарій 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 21.05.2013 № 862 Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 

цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової 
діяльності 

так 

6 Ліцензія з організації торгівлі на 

фондовому ринку 

3 Професійна діяльність на 

ринку цінних паперів 

15 Ліцензія з організації торгівлі на 

фондовому ринку 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 14.05.2013 № 817 Про 
затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на 

провадження окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), 

переоформлення ліцензії 
 

Рішення НКЦПФР "Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації 
торгівлі на фондовому ринку" від 14.05.2013 № 818 

так 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Ч и 
затверджено 

ліцензійні 
умови? 

НПА, яким затверджено ліцензійні умови Ч и необхідно подавати 
копію платіжного 

д окументу про внесення 
плати за видачу ліцензії 

разом з заявою для видачі 
ліцензії? 

7 Ліцензія на брокерську діяльність 3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

16 Ліцензія на брокерську діяльність так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817 Про 

затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
переоформлення ліцензії 

так 

8 Ліцензія на дилерську діяльність 3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

17 Ліцензія на дилерську діяльність так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817 Про 

затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
переоформлення ліцензії 

так 

9 Ліцензія на здійснення депозитарної 
діяльності депозитарної установи 

3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

18 Ліцензія на здійснення депозитарної 
діяльності депозитарної установи 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 21.05.2013 № 862 Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 

цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової 
діяльності 

 
Рішення Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 14.05.2013 № 817 Про 

затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
переоформлення ліцензії 

так 

10 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління іпотечним покриттям для 
банків, які не отримували ліцензій на 
провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку 

3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

19 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління іпотечним покриттям для 
банків, які не отримували ліцензій на 
провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817 Про 

затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
переоформлення ліцензії 

так 

11 Ліцензія на здійснення діяльності з 

управління іпотечним покриттям для 
небанківських фінансових установ, які 

не є професійними учасниками 
фондового ринку 

3 Професійна діяльність на 

ринку цінних паперів 

20 Ліцензія на здійснення діяльності з 

управління іпотечним покриттям для 
небанківських фінансових установ, які 

не є професійними учасниками 
фондового ринку 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 14.05.2013 № 817 Про 
затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на 

провадження окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), 

переоформлення ліцензії 

так 

12 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління активами інституційних 

інвесторів (компанія з управління 
активами) 

3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

21 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління активами інституційних 

інвесторів (компанія з управління 
активами) 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 23.07.2013 № 1281 Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності 

з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами) 

так 

13 Ліцензія на здійснення діяльності 
управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління 

3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

22 Ліцензія на здійснення діяльності 
управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 23.07.2013 № 1281 Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 

так 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Ч и 
затверджено 

ліцензійні 
умови? 

НПА, яким затверджено ліцензійні умови Ч и необхідно подавати 
копію платіжного 

д окументу про внесення 
плати за видачу ліцензії 

разом з заявою для видачі 
ліцензії? 

активами) професійним 
адміністратором недержавного 

пенсійного фонду 

активами) професійним 
адміністратором недержавного 

пенсійного фонду 

на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів 

(діяльності з управління активами) 

14 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління 

активами) банком 

3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

23 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління 

активами) банком 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 23.07.2013 № 1281 Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів 

(діяльності з управління активами) 

так 

15 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління цінними паперами 

3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

24 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління цінними паперами 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817 Про 

затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
переоформлення ліцензії 

так 

16 Ліцензія на здійснення діяльності із 
зберігання активів інститутів спільного 

інвестування 

3 Професійна діяльність на 
ринку цінних паперів 

25 Ліцензія на здійснення діяльності із 
зберігання активів інститутів спільного 

інвестування 

так Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 21.05.2013 № 862 Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 

цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової 

діяльності 
 

Рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817 Про 

затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на 
провадження окремих видів професійної діяльності на 

фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
переоформлення ліцензії 

так 

17 Ліцензія на право імпорту алкогольних 
напоїв  

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

60 Ліцензія на право імпорту алкогольних 
напоїв  

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

18 Ліцензія на право імпорту тютюнових 

виробів  

8 Виробництво і торгівля 

спиртом етиловим, 
коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

61 Ліцензія на право імпорту тютюнових 

виробів  

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 

порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 
спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 

13.05.1996 № 493 

так 

19 Ліцензія на право експорту 
алкогольних напоїв 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

62 Ліцензія на право експорту 
алкогольних напоїв 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Ч и 
затверджено 

ліцензійні 
умови? 

НПА, яким затверджено ліцензійні умови Ч и необхідно подавати 
копію платіжного 

д окументу про внесення 
плати за видачу ліцензії 

разом з заявою для видачі 
ліцензії? 

20 Ліцензія на право експорту тютюнових 
виробів 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

63 Ліцензія на право експорту тютюнових 
виробів 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

21 Ліцензія на право імпорту спирту 
етилового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

64 Ліцензія на право імпорту спирту 
етилового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

22 Ліцензія на право експорту спирту 
етилового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

65 Ліцензія на право експорту спирту 
етилового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

23 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом-
сирцем виноградним і спиртом-

сирцем плодовим 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

70 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом-
сирцем виноградним і спиртом-

сирцем плодовим 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
впорядкування видачі суб'єктам підприємницької 

діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом 
етиловим і плодовим, алкогольними напоями та 

тютюновими виробами» від 31.03.1999 № 500 

так 

24 Ліцензія на право оптової торгівлі 
алкогольними напоями  

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

73 Ліцензія на право оптової торгівлі 
алкогольними напоями  

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
впорядкування видачі суб'єктам підприємницької 

діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом 
етиловим і плодовим, алкогольними напоями та 

тютюновими виробами» від 31.03.1999 № 500 

так 

25 Ліцензія на оптову торгівлю сидром та 
перрі (без додання спирту) 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

74 Ліцензія на оптову торгівлю сидром та 
перрі (без додання спирту) 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

26 Ліцензія на оптову торгівлю пивом 8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

75 Ліцензія на оптову торгівлю пивом так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

27 Ліцензія на право оптової торгівлі 
тютюновими виробами 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

76 Ліцензія на право оптової торгівлі 
тютюновими виробами 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
впорядкування видачі суб'єктам підприємницької 

діяльності ліцензій на право оптової торгівлі спиртом 
етиловим і плодовим, алкогольними напоями та 

тютюновими виробами» від 31.03.1999 № 500 

так 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Ч и 
затверджено 

ліцензійні 
умови? 

НПА, яким затверджено ліцензійні умови Ч и необхідно подавати 
копію платіжного 

д окументу про внесення 
плати за видачу ліцензії 

разом з заявою для видачі 
ліцензії? 

28 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
алкогольними напоями (крім столових 

вин)  

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

77 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
алкогольними напоями (крім столових 

вин)  

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

29 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
сидром та перрі 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

78 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
сидром та перрі 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

30 Ліцензія на роздрібну торгівлю пивом 8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

79 Ліцензія на роздрібну торгівлю пивом так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

31 Ліцензія на виробництво коньяку та 
алкогольних напоїв за коньячною 

технологією 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

80 Ліцензія на виробництво коньяку та 
алкогольних напоїв за коньячною 

технологією 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

32 Ліцензія на право імпорту спирту 
коньячного і плодового 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

81 Ліцензія на право імпорту спирту 
коньячного і плодового 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

33 Ліцензія на право експорту спирту 
коньячного і плодового 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

82 Ліцензія на право експорту спирту 
коньячного і плодового 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 

13.05.1996 № 493 

так 

34 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
тютюновими виробами 

8 Виробництво і торгівля 
спиртом етиловим, 

коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

85 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
тютюновими виробами 

так Постанова Кабінету Міністрів України «Про тимчасовий 
порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового , алкогольних 
напоїв і тютюнових виробів і роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями і тютюновими виробами» від 
13.05.1996 № 493 

так 

35 Генеральна ліцензія на здійснення 
валютних операцій (банкам і філіям 

іноземних банків) 

37 Здійснення валютних 
операцій 

197 Генеральна ліцензія на здійснення 
валютних операцій (банкам і філіям 

іноземних банків) 

так Постанова Правління Національного Банку України 
«Про затвердження Положення про порядок надання 
банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій 

так 
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№ 
п/п 

Назва № 
п/п 

виду 

Вид № п/п 
підвиду 

Підвид Ч и 
затверджено 

ліцензійні 
умови? 

НПА, яким затверджено ліцензійні умови Ч и необхідно подавати 
копію платіжного 

д окументу про внесення 
плати за видачу ліцензії 

разом з заявою для видачі 
ліцензії? 

на здійснення валютних операцій» від 15.08.2011 № 
281 
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Таблиця №20. 
Необхідність наявності спеціального статусу для отримання ліцензії 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 
господарювання мати 

спеціальний статус для 
отримання ліцензії? 

(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

1 Банківська ліцензія 1 Банківська діяльність Немає Немає ні 
 

2 Ліцензія на адміністрування фінансових 

активів для придбання товарів у групах 

2 Надання фінансових послуг 1 Ліцензія на адміністрування фінансових 

активів для придбання товарів у групах 

так фінансова установа 

3 Ліцензія на управління майном для 

фінансування об’єктів будівництва 
та/або здійснення операцій з 

нерухомістю 

2 Надання фінансових послуг 2 Ліцензія на управління майном для 

фінансування об’єктів будівництва 
та/або здійснення операцій з 

нерухомістю 

так фінансова установа 

4 Ліцензія з надання послуг у сфері 
страхування в частині проведення 

конкретних видів страхування, 
визначених законодавством 

2 Надання фінансових послуг 3 Ліцензія з надання послуг у сфері 
страхування в частині проведення 

конкретних видів страхування, 
визначених законодавством 

так фінансова установа 

5 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності, яка передбачає залучення 

фінансових активів із зобов’язанням 
щодо наступного їх повернення 

2 Надання фінансових послуг 4 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності, яка передбачає залучення 

фінансових активів із зобов’язанням 
щодо наступного їх повернення 

так фінансова установа 

6 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання послуг з 
фінансового лізингу 

2 Надання фінансових послуг 5 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання послуг з 
фінансового лізингу 

так фінансова установа 

7 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання коштів у позику, в 
тому числі і на умовах фінансового 

кредиту 

2 Надання фінансових послуг 6 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання коштів у позику, в 
тому числі і на умовах фінансового 

кредиту 

так фінансова установа 

8 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з надання гарантій та 

поручительства 

2 Надання фінансових послуг 7 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з надання гарантій та 

поручительства 

так фінансова установа 

9 Ліцензія з надання послуг з факторингу 2 Надання фінансових послуг 8 Ліцензія з надання послуг з факторингу так фінансова установа 

10 Ліцензія на довірче управління 
фінансовими активами 

2 Надання фінансових послуг 9 Ліцензія на довірче управління 
фінансовими активами 

так фінансова установа 

11 Ліцензія на надання послуг в системі 
накопичувального пенсійного 

2 Надання фінансових послуг 10 Ліцензія на надання послуг в системі 
накопичувального пенсійного 

так фінансова установа 



976 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

забезпечення в частині адміністрування 

недержавних пенсійних фондів 

забезпечення в частині адміністрування 

недержавних пенсійних фондів 

12 Ліцензія на здійснення діяльності із 
зберігання активів пенсійних фондів 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

11 Ліцензія на здійснення діяльності із 
зберігання активів пенсійних фондів 

так депозитарні установи - банки, 
установчі документи яких 

передбачають здійснення 
діяльності із зберігання активів 

пенсійних фондів (Національний 
банк України або банк, який на 

підставі відповідної ліцензії 
провадить діяльність із зберігання 

активів пенсійних фондів) 

13 Ліцензія з андеррайтингу 3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

12 Ліцензія з андеррайтингу так торговцями цінними паперами, 
які  

створюються у формі 

господарського товариства та для 
яких операції  

з цінними паперами та іншими 
фінансовими інструментами є 

виключним видом діяльності, крім 
випадків, передбачених цим 

Законом, а також  

банками (Торговець цінними 
паперами може провадити 

андеррайтинг (крім банку), якщо 
має сплачений грошовими 

коштами статутний капітал  
у розмірі не менш як 7 мільйонів 
гривень), відповідно до розділу 3 

глави 1 Рішення № 817 

14 Ліцензія з клірингової діяльності, яку 
провадить клірингова  

установа або Розрахунковий  
центр з обслуговування договорів на 

фінансових ринках 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

13 Ліцензія з клірингової діяльності, яку 
провадить клірингова  

установа або Розрахунковий  
центр з обслуговування договорів на 

фінансових ринках 

так Розрахунковий центр та особи, які 
мають організаційно-правову 

форму акціонерного товариства, 
установчі документи яких 
передбачають здійснення 

клірингової діяльності. 



977 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

 

Розмір зареєстрованого 
статутного капіталу повинен бути 

не менше, ніж установлений 
законодавством України 

(відповідно до статті 14 ЗУ Про 
акціонерні товариства 

Мінімальний розмір статутного 
капіталу акціонерного товариства 

становить 1250 мінімальних 
заробітних плат виходячи із 

ставки мінімальної заробітної 

плати, що діє на момент 
створення (реєстрації) 

акціонерного товариства: з 
01.01.2017 по 31.12.2017 -

4000000 грн.) 

15 Ліцензія з клірингової діяльності, яку 
провадить Центральний депозитарій 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

14 Ліцензія з клірингової діяльності, яку 
провадить Центральний депозитарій 

так Центральний депозитарій цінних  
паперів 

16 Ліцензія з організації торгівлі на 
фондовому ринку 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

15 Ліцензія з організації торгівлі на 
фондовому ринку 

так ФОНДОВА БІРЖА 
 

Фондова біржа утворюється та діє 
в організаційно-правовій формі 

акціонерного товариства або 
товариства з обмеженою 

відповідальністю. 
 

Фондова біржа утворюється не 
менше ніж двадцятьма 

засновниками - торговцями 
цінними паперами, які мають 

ліцензію на право провадження 

професійної діяльності на 
фондовому ринку.  

Частка одного торговця цінними 



978 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

паперами не може бути більшою 

ніж 5 відсотків статутного капіталу 
фондової біржі. 

 
Членами фондової біржі можуть 

бути виключно торговці цінними 
паперами, які мають ліцензію на 
право провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку та 

взяли на себе зобов'язання 
виконувати всі правила, 

положення і стандарти фондової 

біржі. 
 

Статутний капітал фондової біржі 
на дату подання заяви про видачу 

ліцензії повинен бути повністю 
сплаченим у розмірі не менш як 

15 мільйонів гривень 

 
Фондова біржа набуває статусу 

юридичної особи з моменту 
державної реєстрації. Державна 

реєстрація фондової біржі 
здійснюється в порядку, 

встановленому Законом України 
"Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців". 

17 Ліцензія на брокерську діяльність 3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

16 Ліцензія на брокерську діяльність так торговцями цінними паперами, 
які  

створюються у формі 
господарського товариства та для 

яких операції  
з цінними паперами та іншими 



979 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

фінансовими інструментами є 

виключним видом діяльності, крім 
випадків, передбачених цим 

Законом, а також  
банками (Торговець цінними 

паперами може провадити 
брокерську діяльність, який має 
сплачений грошовими коштами 

статутний капітал у розмірі не 

менш як 1 мільйон гривень), 
відповідно до п.5 Рішення № 817). 

18 Ліцензія на дилерську діяльність 3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

17 Ліцензія на дилерську діяльність так торговцями цінними паперами, 
які  

створюються у формі 
господарського товариства та для 

яких операції  
з цінними паперами та іншими 
фінансовими інструментами є 

виключним видом діяльності, крім 

випадків, передбачених цим 
Законом, а також  

банками (Торговець цінними 

паперами може провадити 
дилерську  

діяльність, якщо має сплачений 
грошовими коштами статутний 

капітал  
у розмірі не менш як 500 тисяч 

гривень), відповідно до статті 17 

ЗУ про цінні папери 

19 Ліцензія на здійснення депозитарної 
діяльності депозитарної установи 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

18 Ліцензія на здійснення депозитарної 
діяльності депозитарної установи 

так Депозитарною установою є 
юридична особа, що утворюється 

та функціонує у формі 
акціонерного товариства або 

товариства з обмеженою 



980 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

відповідальністю і яка в 

установленому порядку отримала 
ліцензію на провадження 
депозитарної діяльності 
депозитарної установи. 

 
Для отримання ліцензії на 

провадження депозитарної 
діяльності депозитарної установи 

юридична особа (крім банку) 
повинна мати сплачений коштами 
статутний капітал у мінімальному 

розмірі не менш як 7 мільйонів 
гривень. 

 
Ліцензію на провадження 

професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 

діяльності депозитарної установи, 
можуть отримати банки, торговці 

цінними паперами та інші 
юридичні особи, утворені в 

організаційно-правовій формі 
акціонерного товариства або 

товариства з обмеженою 
відповідальністю, установчі 

документи яких передбачають 
здійснення депозитарної 

діяльності депозитарної установи. 

20 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління іпотечним покриттям для 
банків, які не отримували ліцензій на 

провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

19 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління іпотечним покриттям для 
банків, які не отримували ліцензій на 

провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку 

так банк, мінімальний розмір 
статутного капіталу та фінансовий 
стан якого відповідають вимогам, 

встановленим Національним 
банком України 



981 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

21 Ліцензія на здійснення діяльності з 

управління іпотечним покриттям для 
небанківських фінансових установ, які 

не є професійними учасниками 
фондового ринку 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

20 Ліцензія на здійснення діяльності з 

управління іпотечним покриттям для 
небанківських фінансових установ, які 

не є професійними учасниками 
фондового ринку 

так небанківська фінансова установа, 

створена згідно із законодавством 
України, з урахуванням 

особливостей, визначених у статті 
9 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг», яка 

включена до відповідного реєстру 
фінансових установ. 

 
Розмір статутного капіталу 
заявника (крім банку) для 

здійснення управління іпотечним 
покриттям звичайних іпотечних 

облігацій не може бути меншим, 
ніж 25 мільйонів гривень, а для 

управління іпотечним покриттям 
структурованих іпотечних 

облігацій не може бути меншим, 

ніж 35 мільйонів гривень. 

22 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління активами інституційних 

інвесторів (компанія з управління 
активами) 

3 Професійна діяльність на ринку 
цінних паперів 

21 Ліцензія на здійснення діяльності з 
управління активами інституційних 

інвесторів (компанія з управління 
активами) 

так компанія з управління активами 

23 Ліцензія на здійснення діяльності 

управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління 

активами) професійним 
адміністратором недержавного 

пенсійного фонду 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

22 Ліцензія на здійснення діяльності 

управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління 

активами) професійним 
адміністратором недержавного 

пенсійного фонду 

так професійний адміністратор 

недержавного пенсійного  

24 Ліцензія на здійснення діяльності з 

управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління 

активами) банком 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

23 Ліцензія на здійснення діяльності з 

управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління 

активами) банком 

так банк  



982 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

25 Ліцензія на здійснення діяльності з 

управління цінними паперами 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

24 Ліцензія на здійснення діяльності з 

управління цінними паперами 

так торговцями цінними паперами, 

які  
створюються у формі 

господарського товариства та для 
яких операції  

з цінними паперами та іншими 
фінансовими інструментами є 

виключним видом діяльності, крім 
випадків, передбачених цим 

Законом, а також  
банками (Торговець цінними 
паперами може провадити 

андеррайтинг (крім банку), якщо 
має сплачений грошовими 
коштами статутний капітал  

у розмірі не менш як 7 мільйонів 

гривень), відповідно до розділу 3 
глави 1 Рішення № 817 

26 Ліцензія на здійснення діяльності із 

зберігання активів інститутів спільного 
інвестування 

3 Професійна діяльність на ринку 

цінних паперів 

25 Ліцензія на здійснення діяльності із 

зберігання активів інститутів спільного 
інвестування 

так Діяльність із зберігання активів 

інститутів спільного інвестування 
здійснюється депозитарною 

установою, яка отримала ліцензію 

на провадження депозитарної 
діяльності із зберігання активів 

інституційних інвесторів. 
іцензію на провадження 

професійної діяльності на 
фондовому ринку - депозитарної 

діяльності, а саме діяльності із 

зберігання активів інститутів 
спільного інвестування, можуть 
отримати депозитарні установи, 

утворені в організаційно-правовій 

формі акціонерного товариства 
або товариства з обмеженою 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

відповідальністю, установчі 

документи яких передбачають 
діяльність із зберігання активів 

інститутів спільного інвестування 
 

Статутний капітал депозитарної 
установи на дату подання заяви 

про видачу ліцензії повинен бути 
повністю сплачений, у тому числі 

грошовими коштами в розмірі не 
менш як 25 мільйонів гривень. 

 

Ліцензію на провадження 
професійної діяльності на 

фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної 

діяльності депозитарної установи, 
можуть отримати банки, торговці 

цінними паперами та інші 

юридичні особи, утворені в 
організаційно-правовій формі 
акціонерного товариства або 

товариства з обмеженою 

відповідальністю, установчі 
документи яких передбачають 

здійснення депозитарної 
діяльності депозитарної установи. 

27 Ліцензія на діяльність провайдера 
програмної послуги 

4 Діяльність у галузі телебачення і 
радіомовлення 

26 Ліцензія на діяльність провайдера 
програмної послуги 

ні 
 

28 Ліцензія на діяльність провайдера 
програмної послуги з використанням 
багатоканальних ефірних телемереж (в 

тому числі технологій “Телесело”, 
“МІТРІС”, “MMDS”, цифрових 

4 Діяльність у галузі телебачення і 
радіомовлення 

27 Ліцензія на діяльність провайдера 
програмної послуги з використанням 
багатоканальних ефірних телемереж (в 

тому числі технологій “Телесело”, 
“МІТРІС”, “MMDS”, цифрових 

ні 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

мультиплексів, мереж операторів 

мобільного зв’язку тощо) 

мультиплексів, мереж операторів 

мобільного зв’язку тощо) 

29 Ліцензія на супутникове мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення і 
радіомовлення 

28 Ліцензія на супутникове мовлення ні 
 

30 Ліцензія на ефірне мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення і 
радіомовлення 

29 Ліцензія на ефірне мовлення ні 
 

31 Ліцензія на кабельне мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення і 
радіомовлення 

30 Ліцензія на кабельне мовлення ні 
 

32 Ліцензія на проводове мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення і 

радіомовлення 

31 Ліцензія на проводове мовлення ні 
 

33 Ліцензія на багатоканальне мовлення 4 Діяльність у галузі телебачення і 

радіомовлення 

32 Ліцензія на багатоканальне мовлення ні 
 

34 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з передачі електричної 

енергії (передача магістральними та 
міждержавними електричними 

мережами) 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 33 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з передачі електричної 

енергії (передача магістральними та 
міждержавними електричними 

мережами) 

ні 
 

35 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва електричної 

енергії (в обсягах, що перевищують 

рівень, встановлений ліцензійними 
умовами) 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 34 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва електричної 

енергії (в обсягах, що перевищують 

рівень, встановлений ліцензійними 
умовами) 

ні 
 

36 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної 
енергії (передача електричної енергії 

місцевими (локальними) 
електромережами) 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 35 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної 
енергії (передача електричної енергії 

місцевими (локальними) 
електромережами) 

ні 
 

37 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання електричної 

енергії (постачання електроенергії 
гарантованим постачальником 
електричної енергії/ постачання 

електричної енергії за регульованим 

тарифом) 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 36 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання електричної 

енергії (постачання електроенергії 
гарантованим постачальником 
електричної енергії/ постачання 

електричної енергії за регульованим 

тарифом) 

ні 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

38 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з оптового постачання 
електричної енергії  

5 Діяльність у сфері електроенергетики 37 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з постачання електричної 
енергії за регульованим тарифом 

ні 
 

39 Ліцензія на здійснення функцій 

гарантованого покупця 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 38 Ліцензія на здійснення функцій 

гарантованого покупця 

не визначено, адже не 

затверджені ліц умови 

 

40 Ліцензія на здійснення функцій 
оператора ринку 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 39 Ліцензія на здійснення функцій 
оператора ринку 

не визначено, адже не 
затверджені ліц умови 

 

41 Ліцензія на здійснення функцій 
системного оператора 

5 Діяльність у сфері електроенергетики 40 Ліцензія на здійснення функцій 
системного оператора 

не визначено, адже не 
затверджені ліц умови 

 

42 Ліцензія на виробництво джерел 
іонізуючого випромінювання 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

41 Ліцензія на виробництво джерел 
іонізуючого випромінювання 

так суб'єкт діяльності у сфері 
використання ядерної енергії 

43 Ліцензія на перевезення радіоактивних 
матеріалів 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

42 Ліцензія на перевезення радіоактивних 
матеріалів 

так суб'єкт діяльності у сфері 
використання ядерної енергії 

44 Ліцензія на переробку, зберігання 

радіоактивних відходів 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

43 Ліцензія на переробку, зберігання 

радіоактивних відходів 

так суб'єкт діяльності у сфері 

використання ядерної енергії 

45 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації спеціалістів з 
фізичного захисту ядерних установок, 

ядерних матеріалів, радіоактивних 

відходів, інших джерел іонізуючого 
випромінювання 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

44 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації спеціалістів з 
фізичного захисту ядерних установок, 

ядерних матеріалів, радіоактивних 

відходів, інших джерел іонізуючого 
випромінювання 

так суб'єкт діяльності у сфері 
використання ядерної енергії 

46 Ліцензія на переробку уранових руд 6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

45 Ліцензія на переробку уранових руд так суб'єкт діяльності у сфері 

використання ядерної енергії 

47 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з підготовки персоналу для 

експлуатації ядерної установки 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

46 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з підготовки персоналу для 

експлуатації ядерної установки 

так суб'єкт діяльності у сфері 
використання ядерної енергії 

48 Ліцензія на провадження діяльності, 
пов’язаної із здійсненням персоналом 

безпосереднього управління 
реакторною установкою, та діяльності 

посадових осіб експлуатуючої 

організації, до службових обов’язків 
яких належить здійснення 

організаційно-розпорядчих функцій, 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

47 Ліцензія на провадження діяльності, 
пов’язаної із здійсненням персоналом 

безпосереднього управління 
реакторною установкою, та діяльності 

посадових осіб експлуатуючої 

організації, до службових обов’язків 
яких належить здійснення 

організаційно-розпорядчих функцій, 

так суб'єкт діяльності у сфері 
використання ядерної енергії 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

пов’язаних із забезпеченням ядерної та 

радіаційної безпеки 

пов’язаних із забезпеченням ядерної та 

радіаційної безпеки 

49 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

експлуатація ДІВ 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

48 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

експлуатація ДІВ 

так суб'єкт діяльності у сфері 
використання ядерної енергії 

50 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

зберігання ДІВ 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

49 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

зберігання ДІВ 

так суб'єкт діяльності у сфері 
використання ядерної енергії 

51 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

отримання (придбання) та передача 
(збут) ДІВ 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

50 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: 

отримання (придбання) та передача 
(збут) ДІВ 

так суб'єкт діяльності у сфері 
використання ядерної енергії 

52 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: технічне 

обслуговування ДІВ 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

51 Ліцензія на використання джерел 
іонізуючого випромінювання: технічне 

обслуговування ДІВ 

так суб'єкт діяльності у сфері 
використання ядерної енергії 

53 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 
організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки: будівництво 
та введення в експлуатацію ядерної 

установки 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

52 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 
організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки: будівництво 
та введення в експлуатацію ядерної 

установки 

так експлуатуюча організація 
(оператор) 

54 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 

організації на окремому етапі життєвого 
циклу ядерної установки:Експлуатація 
ядерної установки 

6 Діяльність у сфері використання 

ядерної енергії 

53 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 

організації на окремому етапі життєвого 
циклу ядерної установки:Експлуатація 
ядерної установки 

так експлуатуюча організація 

(оператор) 

55 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 
організації на окремому етапі життєвого 
циклу ядерної установки: зняття з 
експлуатації ядерної установки 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

54 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 
організації на окремому етапі життєвого 
циклу ядерної установки: зняття з 
експлуатації ядерної установки 

так експлуатуюча організація 
(оператор) 

56 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 
організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки: будівництво 
сховища для захоронення 
радіоактивних відходів; Експлуатація 
сховища для захоронення 

радіоактивних відходів; Закриття 

6 Діяльність у сфері використання 
ядерної енергії 

55 Ліцензія на діяльність експлуатуючої 
організації на окремому етапі життєвого 

циклу ядерної установки: будівництво 
сховища для захоронення 
радіоактивних відходів; Експлуатація 
сховища для захоронення 

радіоактивних відходів; Закриття 

так експлуатуюча організація 
(оператор) 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

сховища для захоронення 

радіоактивних відходів 

сховища для захоронення 

радіоактивних відходів 

57 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері вищої освіти 

7 Освітня діяльність закладів освіти 56 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері вищої освіти 

так заклад освіти 

58 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері професійно-технічної 

освіти 

7 Освітня діяльність закладів освіти 57 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері професійно-технічної 

освіти 

так заклад освіти 

59 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері дошкільної освіти 

7 Освітня діяльність закладів освіти 58 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері дошкільної освіти 

так заклад освіти 

60 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері загальної середньої 

освіти 

7 Освітня діяльність закладів освіти 59 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері загальної середньої 

освіти 

так заклад освіти 

61 Ліцензія на право імпорту алкогольних 
напоїв  

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

60 Ліцензія на право імпорту алкогольних 
напоїв  

ні 
 

62 Ліцензія на право імпорту тютюнових 
виробів  

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

61 Ліцензія на право імпорту тютюнових 
виробів  

ні 
 

63 Ліцензія на право експорту алкогольних 
напоїв 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

62 Ліцензія на право експорту алкогольних 
напоїв 

ні 
 

64 Ліцензія на право експорту тютюнових 
виробів 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

63 Ліцензія на право експорту тютюнових 
виробів 

ні 
 

65 Ліцензія на право імпорту спирту 

етилового, спирту етилового 
ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

64 Ліцензія на право імпорту спирту 

етилового, спирту етилового 
ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового 

так Імпорт, експорт або оптова 

торгівля спиртом етиловим, 
спиртом  

етиловим ректифікованим 
виноградним, спиртом етиловим  

ректифікованим плодовим 
здійснюються за наявності 



988 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

ліцензій лише  

державними підприємствами 
(організаціями), спеціально  

уповноваженими на це Кабінетом 
Міністрів України, крім оптової  

торгівлі спиртом етиловим на 
медичні та ветеринарні цілі, яка 

може  
здійснюватися за наявності 

ліцензії закладами охорони 
здоров'я та  

суб'єктами господарювання або 

організаціями зооветеринарного  
постачання незалежно від форм 

власності. 

66 Ліцензія на право експорту спирту 
етилового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

65 Ліцензія на право експорту спирту 
етилового, спирту етилового 

ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового 

так Імпорт, експорт або оптова 
торгівля спиртом етиловим, 

спиртом  
етиловим ректифікованим 

виноградним, спиртом етиловим  
ректифікованим плодовим 
здійснюються за наявності 

ліцензій лише  
державними підприємствами 

(організаціями), спеціально  
уповноваженими на це Кабінетом 

Міністрів України, крім оптової  
торгівлі спиртом етиловим на 

медичні та ветеринарні цілі, яка 

може  
здійснюватися за наявності 
ліцензії закладами охорони 

здоров'я та  

суб'єктами господарювання або 
організаціями зооветеринарного  



989 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

постачання незалежно від форм 

власності. 

67 Ліцензія на право оптової торгівлі 
спиртом етиловим, спиртом етиловим 

ректифікованим виноградним, спиртом 
етиловим ректифікованим плодовим  

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

66 Ліцензія на право оптової торгівлі 
спиртом етиловим, спиртом етиловим 

ректифікованим виноградним, спиртом 
етиловим ректифікованим плодовим  

так Імпорт, експорт або оптова 
торгівля спиртом етиловим, 

спиртом  
етиловим ректифікованим 

виноградним, спиртом етиловим  
ректифікованим плодовим 

здійснюються за наявності 
ліцензій лише  

державними підприємствами 

(організаціями), спеціально  
уповноваженими на це Кабінетом 

Міністрів України, крім оптової  
торгівлі спиртом етиловим на 

медичні та ветеринарні цілі, яка 
може  

здійснюватися за наявності 
ліцензії закладами охорони 

здоров'я та  
суб'єктами господарювання або 
організаціями зооветеринарного  

постачання незалежно від форм 
власності. 

68 Ліцензія на виробництво алкогольних 

напоїв  

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

67 Ліцензія на виробництво алкогольних 

напоїв  

ні 
 

69 Ліцензія на виробництво тютюнових 
виробів 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

68 Ліцензія на виробництво тютюнових 
виробів 

так Ліцензії на виробництво 
тютюнових виробів видаються 

лише  

суб'єктам господарювання, які 
мають повний технологічний цикл  
виробництва тютюнових виробів, 

включаючи виготовлення 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

тютюнової  

суміші, сигаретні цехи.  

70 Ліцензія на виробництво спирту 
етилового (у тому числі як лікарського 

засобу), спирту етилового 
ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

69 Ліцензія на виробництво спирту 
етилового (у тому числі як лікарського 

засобу), спирту етилового 
ректифікованого виноградного, спирту 
етилового ректифікованого плодового 

ні 
 

71 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом-
сирцем виноградним і спиртом-сирцем 

плодовим 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

70 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом-
сирцем виноградним і спиртом-сирцем 

плодовим 

ні 
 

72 Ліцензія на виробництво спирту 
коньячного і плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

71 Ліцензія на виробництво спирту 
коньячного і плодового 

ні 
 

73 Ліцензія на виробництво спирту-сирцю 

виноградного і спирту-сирцю плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

72 Ліцензія на виробництво спирту-сирцю 

виноградного і спирту-сирцю плодового 

так  Виробництво спирту етилового (у 

тому числі як лікарського  
засобу), спирту етилового 

ректифікованого виноградного, 

спирту  
етилового ректифікованого 

плодового може здійснюватися 
лише на  

державних підприємствах, 

74 Ліцензія на право оптової торгівлі 
алкогольними напоями  

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

73 Ліцензія на право оптової торгівлі 
алкогольними напоями  

ні 
 

75 Ліцензія на оптову торгівлю сидром та 

перрі (без додання спирту) 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

74 Ліцензія на оптову торгівлю сидром та 

перрі (без додання спирту) 

ні 
 

76 Ліцензія на оптову торгівлю пивом  8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

75 Ліцензія на оптову торгівлю пивом  ні 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

77 Ліцензія на право оптової торгівлі 
тютюновими виробами 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

76 Ліцензія на право оптової торгівлі 
тютюновими виробами 

ні 
 

78 Ліцензія на роздрібну торгівлю 

алкогольними напоями (крім столових 
вин)  

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

77 Ліцензія на роздрібну торгівлю 

алкогольними напоями (крім столових 
вин)  

так якщо ресторан, необхідно мати 

статус закладу громадського 
харчування 

79 Ліцензія на роздрібну торгівлю сидром 
та перрі 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

78 Ліцензія на роздрібну торгівлю сидром 
та перрі 

так якщо ресторан, необхідно мати 
статус закладу громадського 

харчування 

80 Ліцензія на роздрібну торгівлю пивом 8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

79 Ліцензія на роздрібну торгівлю пивом  так якщо ресторан, необхідно мати 
статус закладу громадського 

харчування 

81 Ліцензія на виробництво коньяку та 

алкогольних напоїв за коньячною 
технологією 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

80 Ліцензія на виробництво коньяку та 

алкогольних напоїв за коньячною 
технологією 

ні 
 

82 Ліцензія на право імпорту спирту 
коньячного і плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

81 Ліцензія на право імпорту спирту 
коньячного і плодового 

ні 
 

83 Ліцензія на право експорту спирту 
коньячного і плодового 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

82 Ліцензія на право експорту спирту 
коньячного і плодового 

ні 
 

84 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на 
медичні цілі 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

83 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на 
медичні цілі 

так закладами охорони здоров'я та  
суб'єктами господарювання або 
організаціями зооветеринарного  

постачання 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

85 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 

8 Виробництво і торгівля спиртом 

етиловим, коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 

тютюновими виробами 

84 Ліцензія на оптову торгівлю спиртом на 

ветеринарні цілі 

так закладами охорони здоров'я та  

суб'єктами господарювання або 
організаціями зооветеринарного  

постачання 

86 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
тютюновими виробами 

8 Виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 

алкогольними напоями та 
тютюновими виробами 

85 Ліцензія на роздрібну торгівлю 
тютюновими виробами 

ні 
 

87 Ліцензія на надання послуг з технічного 
обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж, мереж 
ефірного теле- і радіомовлення, 
проводового радіомовлення та 

телемереж 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з 
урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про 
телекомунікації" 

86 Ліцензія на надання послуг з технічного 
обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж, мереж 
ефірного теле- і радіомовлення, 
проводового радіомовлення та 

телемереж 

ні 
 

88 Ліцензія на надання послуг рухомого 
(мобільного) телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж 
і надання в користування каналів 

електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з 
урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

87 Ліцензія на надання послуг рухомого 
(мобільного) телефонного зв'язку з 

правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж 
і надання в користування каналів 

електрозв'язку 

ні 
 

89 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж 
і надання в користування каналів 

електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з 
урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

88 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж 
і надання в користування каналів 

електрозв'язку 

ні 
 

90 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з використанням 

безпроводового доступу до 

телекомунікаційної мережі з правом 
технічного обслуговування і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з 
урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

89 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з використанням 

безпроводового доступу до 

телекомунікаційної мережі з правом 
технічного обслуговування і надання в 

користування каналів електрозв'язку 

ні 
 

91 Ліцензія на надання послуг з технічного 
обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж, мереж 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з 
урахуванням особливостей, 

90 Ліцензія на надання послуг з технічного 
обслуговування та експлуатації 

телекомунікаційних мереж, мереж 

ні 
 



993 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

ефірного теле- і радіомовлення, 

проводового радіомовлення та 
телемереж за результатами конкурсу 

визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

ефірного теле- і радіомовлення, 

проводового радіомовлення та 
телемереж за результатами конкурсу 

92 Ліцензія на надання послуг рухомого 

(мобільного) телефонного зв'язку з 
правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж 
і надання в користування каналів 

електрозв'язку за результатами 
конкурсу 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з 

урахуванням особливостей, 
визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

91 Ліцензія на надання послуг рухомого 

(мобільного) телефонного зв'язку з 
правом технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж 
і надання в користування каналів 

електрозв'язку за результатами 
конкурсу 

ні 
 

93 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж 

і надання в користування каналів 
електрозв'язку за результатами 

конкурсу 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з 
урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про 
телекомунікації" 

92 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з правом 
технічного обслуговування та 

експлуатації телекомунікаційних мереж 

і надання в користування каналів 
електрозв'язку за результатами 

конкурсу 

ні 
 

94 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з використанням 

безпроводового доступу до 

телекомунікаційної мережі з правом 
технічного обслуговування і надання в 
користування каналів електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

9 Діяльність у сфері телекомунікацій з 
урахуванням особливостей, 

визначених Законом України "Про 

телекомунікації" 

93 Ліцензія на надання послуг фіксованого 
телефонного зв'язку з використанням 

безпроводового доступу до 

телекомунікаційної мережі з правом 
технічного обслуговування і надання в 
користування каналів електрозв'язку за 

результатами конкурсу 

ні 
 

95 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виявлення закладних 

пристроїв 

10 Діяльність у галузі криптографічного 
захисту інформації (крім послуг 

електронного цифрового підпису) та 

технічного захисту інформації 

94 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виявлення закладних 

пристроїв 

ні 
 

96 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з оцінювання захищеності 
інформації усіх видів, у тому числі 

інформації, що становить державну 
таємницю 

10 Діяльність у галузі криптографічного 

захисту інформації (крім послуг 
електронного цифрового підпису) та 

технічного захисту інформації 

95 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з оцінювання захищеності 
інформації усіх видів, у тому числі 

інформації, що становить державну 
таємницю 

ні 
 

97 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з оцінювання захищеності 

10 Діяльність у галузі криптографічного 
захисту інформації (крім послуг 

96 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з оцінювання захищеності 

ні 
 



994 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

інформації, що не становить державної 

таємниці 

електронного цифрового підпису) та 

технічного захисту інформації 

інформації, що не становить державної 

таємниці 

98 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання, монтаж 

(встановлення), налаштування, технічне 
обслуговування (супроводження), 

ремонт та/або утилізація криптосистем і 
засобів криптографічного захисту 

інформації (з наданням права 
провадження діяльності у галузі 

криптографічного захисту інформації, 

що становить державну таємницю; з 
наданням права провадження 

діяльності у галузі криптографічного 
захисту службової інформації) 

10 Діяльність у галузі криптографічного 
захисту інформації (крім послуг 

електронного цифрового підпису) та 
технічного захисту інформації 

97 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання, монтаж 

(встановлення), налаштування, технічне 
обслуговування (супроводження), 

ремонт та/або утилізація криптосистем і 
засобів криптографічного захисту 

інформації (з наданням права 
провадження діяльності у галузі 

криптографічного захисту інформації, 

що становить державну таємницю; з 
наданням права провадження 

діяльності у галузі криптографічного 
захисту службової інформації) 

ні 
 

99 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з розроблення і складення 

конструкторської та іншої технічної 

документації, виробництво 
криптосистем і засобів 

криптографічного захисту інформації (з 

наданням права провадження 
діяльності у галузі криптографічного 

захисту інформації, що становить 
державну таємницю; з наданням права 

провадження діяльності у галузі 
криптографічного захисту службової 

інформації) 

10 Діяльність у галузі криптографічного 
захисту інформації (крім послуг 

електронного цифрового підпису) та 

технічного захисту інформації 

98 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з розроблення і складення 

конструкторської та іншої технічної 

документації, виробництво 
криптосистем і засобів 

криптографічного захисту інформації (з 

наданням права провадження 
діяльності у галузі криптографічного 

захисту інформації, що становить 
державну таємницю; з наданням права 

провадження діяльності у галузі 
криптографічного захисту службової 

інформації) 

ні 
 

100 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з тематичних та експертних 

досліджень криптосистем і засобів 

криптографічного захисту інформації (з 
наданням права провадження 

діяльності у галузі криптографічного 
захисту інформації, що становить 

10 Діяльність у галузі криптографічного 
захисту інформації (крім послуг 

електронного цифрового підпису) та 

технічного захисту інформації 

99 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з тематичних та експертних 

досліджень криптосистем і засобів 

криптографічного захисту інформації (з 
наданням права провадження 

діяльності у галузі криптографічного 
захисту інформації, що становить 

ні 
 



995 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

державну таємницю; з наданням права 

провадження діяльності у галузі 
криптографічного захисту службової 

інформації) 

державну таємницю; з наданням права 

провадження діяльності у галузі 
криптографічного захисту службової 

інформації) 

101 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з будівництва об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів з середніми 

наслідками 

11 Будівництво об’єктів, що за класом 
наслідків (відповідальності) належать 
до об’єктів з середніми та значними 

наслідками 

100 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з будівництва об’єктів, що за 

класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів з середніми 

наслідками 

так Здобувач ліцензії повинен 
підтвердити попередній досвід 
роботи на об’єктах будівництва 

нижчої категорії складності (пункт 

11 додатка 2) для будівництва 
таких об’єктів: IV категорії 

складності - попереднє виконання 

робіт з будівництва не менше 
трьох об’єктів III категорії 

складності; V категорії складності 
- попереднє виконання робіт з 

будівництва не менше трьох 
об’єктів IV категорії складності 
або не менше п’яти об’єктів III 
категорії складності. Суб’єктам 

господарювання, які мають намір 
провадити господарську 

діяльність з будівництва об’єктів 

IV і V категорій складності та 
отримують ліцензію вперше, 

право виконувати роботи на таких 
об’єктах без попереднього 

досвіду роботи надається за 
умови дотримання 

організаційних, кадрових і 

технологічних вимог, 
установлених цими Ліцензійними 

умовами, та підтвердження 
досвіду роботи фахівців суб’єкта 

господарювання за попереднім 
місцем їх роботи (пункт 11 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

додатка 2). Для провадження 

господарської діяльності з 
будівництва об’єктів IV і V 

категорій складності фізична 
особа - підприємець повинен 

мати вищу освіту відповідної 
спеціалізації (магістр, спеціаліст). 

102 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з будівництва об’єктів, що за 
класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з значними 

наслідками 

11 Будівництво об’єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать 
до об’єктів з середніми та значними 

наслідками 

101 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з будівництва об’єктів, що за 
класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з значними 

наслідками 

так Здобувач ліцензії повинен 

підтвердити попередній досвід 
роботи на об’єктах будівництва 

нижчої категорії складності (пункт 

11 додатка 2) для будівництва 
таких об’єктів: IV категорії 

складності - попереднє виконання 
робіт з будівництва не менше 

трьох об’єктів III категорії 
складності; V категорії складності 

- попереднє виконання робіт з 
будівництва не менше трьох 

об’єктів IV категорії складності 
або не менше п’яти об’єктів III 
категорії складності. Суб’єктам 

господарювання, які мають намір 
провадити господарську 

діяльність з будівництва об’єктів 
IV і V категорій складності та 

отримують ліцензію вперше, 
право виконувати роботи на таких 

об’єктах без попереднього 

досвіду роботи надається за 
умови дотримання 

організаційних, кадрових і 
технологічних вимог, 

установлених цими Ліцензійними 
умовами, та підтвердження 



997 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

досвіду роботи фахівців суб’єкта 

господарювання за попереднім 
місцем їх роботи (пункт 11 

додатка 2). Для провадження 
господарської діяльності з 

будівництва об’єктів IV і V 
категорій складності фізична 
особа - підприємець повинен 
мати вищу освіту відповідної 

спеціалізації (магістр, спеціаліст). 

103 Ліцензія на виробництво лікарських 

засобів 

12 Виробництво лікарських засобів, 

оптова та роздрібна торгівля 
лікарськими засобами, імпорт 

лікарських засобів (крім активних 
фармацевтичних інгредієнтів) 

102 Ліцензія на виробництво лікарських 

засобів 

ні 
 

104 Ліцензія на оптову та роздрібну 
торгівлю лікарськими засобами 

12 Виробництво лікарських засобів, 
оптова та роздрібна торгівля 

лікарськими засобами, імпорт 

лікарських засобів (крім активних 
фармацевтичних інгредієнтів) 

103 Ліцензія на оптову та роздрібну 
торгівлю лікарськими засобами 

ні 
 

105 Ліцензія на імпорт лікарських засобів 
(крім активних фармацевтичних 

інгредієнтів) 

12 Виробництво лікарських засобів, 
оптова та роздрібна торгівля 

лікарськими засобами, імпорт 
лікарських засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів) 

104 Ліцензія на імпорт лікарських засобів 
(крім активних фармацевтичних 

інгредієнтів) 

ні 
 

106 Ліцензія на виробництво боєприпасів 
до вогнепальної зброї невійськового 

призначення 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 
зброї невійськового призначення і 

боєприпасів до неї, холодної зброї, 
пневматичної зброї калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 

105 Ліцензія на виробництво боєприпасів 
до вогнепальної зброї невійськового 

призначення 

ні 
 



998 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, заряджених 

речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії, індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

107 Ліцензія на виробництво спеціальних 
засобів активної оборони 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 
зброї невійськового призначення і 

боєприпасів до неї, холодної зброї, 
пневматичної зброї калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, заряджених 

речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії, індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

106 Ліцензія на виробництво спеціальних 
засобів активної оборони 

ні 
 

108 Ліцензія на виробництво спеціальних 
засобів індивідуального захисту 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 
зброї невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, пневматичною 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, заряджених 

107 Ліцензія на виробництво спеціальних 
засобів індивідуального захисту 

ні 
 



999 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, індивідуального захисту, 
активної оборони та їх продаж 

109 Ліцензія на виробництво спеціальних 

засобів, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 

зброї невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною 
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, заряджених 
речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, індивідуального захисту, 
активної оборони та їх продаж 

108 Ліцензія на виробництво спеціальних 

засобів, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії 

ні 
 

110 Ліцензія на виробництво холодної зброї 13 Виробництво та ремонт вогнепальної 
зброї невійськового призначення і 

боєприпасів до неї, холодної зброї, 
пневматичної зброї калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі 
понад 100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною 
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, заряджених 

речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії, індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

109 Ліцензія на виробництво холодної зброї ні 
 



1000 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

111 Ліцензія на продаж спеціальних засобів, 

заряджених речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, активної оборони 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 

зброї невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, заряджених 
речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, індивідуального захисту, 
активної оборони та їх продаж 

110 Ліцензія на продаж спеціальних засобів, 

заряджених речовинами сльозоточивої 
та дратівної дії, активної оборони 

ні 
 

112 Ліцензія на право торгівлі 
боєприпасами до вогнепальної зброї 

невійськового призначення 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 
зброї невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною 
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, заряджених 

речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії, індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

111 Ліцензія на право торгівлі 
боєприпасами до вогнепальної зброї 

невійськового призначення 

ні 
 

113 Ліцензія на право торгівлі 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 
зброї невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної зброї, 

112 Ліцензія на право торгівлі 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення 

ні 
 



1001 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі 
понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною 
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, заряджених 
речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

114 Ліцензія на право торгівлі 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, пневматичною 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 
зброї невійськового призначення і 

боєприпасів до неї, холодної зброї, 
пневматичної зброї калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі 
понад 100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, заряджених 

речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії, індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

113 Ліцензія на право торгівлі 
вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, пневматичною 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду 

ні 
 

115 Ліцензія на право торгівлі холодною 
зброєю 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 
зброї невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 

114 Ліцензія на право торгівлі холодною 
зброєю 

ні 
 



1002 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

вогнепальною зброєю невійськового 

призначення та боєприпасами до неї, 
холодною зброєю, пневматичною 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, заряджених 

речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії, індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

116 Ліцензія на продаж спеціальних засобів 

індивідуального захисту 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 

зброї невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 
швидкістю польоту кулі понад 100 

метрів на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, заряджених 
речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, індивідуального захисту, 
активної оборони та їх продаж 

115 Ліцензія на продаж спеціальних засобів 

індивідуального захисту 

ні 
 

117 Ліцензія на ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення, холодної 

зброї, пневматичної зброї калібру 

понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі 
понад 100 м/с 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 
зброї невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 
міліметра і швидкістю польоту кулі 

понад 100 метрів на секунду, торгівля 

вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною 

116 Ліцензія на ремонт вогнепальної зброї 
невійськового призначення, холодної 

зброї, пневматичної зброї калібру 

понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі 
понад 100 м/с 

ні 
 



1003 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво 
спеціальних засобів, заряджених 

речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, індивідуального захисту, 
активної оборони та їх продаж 

118 Ліцензія на виробництво вогнепальної 

зброї невійськового призначення 

13 Виробництво та ремонт вогнепальної 

зброї невійськового призначення і 
боєприпасів до неї, холодної зброї, 

пневматичної зброї калібру понад 4,5 

міліметра і швидкістю польоту кулі 
понад 100 метрів на секунду, торгівля 
вогнепальною зброєю невійськового 
призначення та боєприпасами до неї, 

холодною зброєю, пневматичною 
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і 

швидкістю польоту кулі понад 100 
метрів на секунду; виробництво 

спеціальних засобів, заряджених 
речовинами сльозоточивої та 

дратівної дії, індивідуального захисту, 

активної оборони та їх продаж 

117 Ліцензія на виробництво вогнепальної 

зброї невійськового призначення 

ні 
 

119 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва вибухових 

матеріалів промислового призначення 

14 Виробництво вибухових матеріалів 
промислового призначення за 

переліком, що визначається 
Кабінетом Міністрів України 

Немає Немає так Виробництво вибухових 
матеріалів здійснюється на 

спеціалізованих підприємствах 
або на стаціонарних і пересувних 
пунктах в умовах підприємств, що 

проводять вибухові роботи, на 

підставі ліцензії, 

120 Ліцензія з монтажу, підтримання 

експлуатаційної придатності (технічне 
обслуговування) систем пожежогасіння 

(водяні, пінні, газові, порошкові, 
аерозольні) 

15 Надання послуг і виконання робіт 

протипожежного призначення 

118 Ліцензія з монтажу, підтримання 

експлуатаційної придатності (технічне 
обслуговування) систем пожежогасіння 

(водяні, пінні, газові, порошкові, 
аерозольні) 

ні 
 



1004 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

121 Ліцензія з монтажу, підтримання 

експлуатаційної придатності (технічне 
обслуговування) систем пожежної 

сигналізації, оповіщування про пожежу 
та управління евакуюванням людей, 

устаткування передавання тривожних 
сповіщень 

15 Надання послуг і виконання робіт 

протипожежного призначення 

119 Ліцензія з монтажу, підтримання 

експлуатаційної придатності (технічне 
обслуговування) систем пожежної 

сигналізації, оповіщування про пожежу 
та управління евакуюванням людей, 

устаткування передавання тривожних 
сповіщень 

ні 
 

122 Ліцензія здійснення діяльності з 

монтажу, підтримання експлуатаційної 
придатності (технічне обслуговування) 

систем протидимного захисту 

15 Надання послуг і виконання робіт 

протипожежного призначення 

120 Ліцензія здійснення діяльності з 

монтажу, підтримання експлуатаційної 
придатності (технічне обслуговування) 

систем протидимного захисту 

ні 
 

123 Ліцензія на здійснення діяльності з 
спостерігання за системами 

протипожежного захисту 

15 Надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення 

121 Ліцензія на здійснення діяльності з 
спостерігання за системами 

протипожежного захисту 

ні 
 

124 Ліцензія на здійснення діяльності з 
технічного обслуговування первинних 
засобів пожежогасіння (водяні, пінні, 

порошкові, газові вогнегасники) 

15 Надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення 

122 Ліцензія на здійснення діяльності з 
технічного обслуговування первинних 
засобів пожежогасіння (водяні, пінні, 

порошкові, газові вогнегасники) 

ні 
 

125 Ліцензія на здійснення оцінки 

(експертизи) протипожежного стану 
підприємства, об’єкта чи приміщення 

15 Надання послуг і виконання робіт 

протипожежного призначення 

123 Ліцензія на здійснення оцінки 

(експертизи) протипожежного стану 
підприємства, об’єкта чи приміщення 

ні 
 

126 Ліцензія на здійснення робіт з 

вогнезахисту, вогнезахисне 
просочування (глибоке та поверхневе), 

вогнезахисне обробляння (фарбування, 
штукатурення, обмотування, 

облицювання), вогнезахисне 
заповнювання 

15 Надання послуг і виконання робіт 

протипожежного призначення 

124 Ліцензія на здійснення робіт з 

вогнезахисту, вогнезахисне 
просочування (глибоке та поверхневе), 

вогнезахисне обробляння (фарбування, 
штукатурення, обмотування, 

облицювання), вогнезахисне 
заповнювання 

ні 
 

127 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з видалення небезпечних 
відходів, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України 

16 Виробництво особливо небезпечних 

хімічних речовин, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів 

України, поводження з небезпечними 

відходами 

125 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з видалення небезпечних 
відходів, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України 

ні 
 

128 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва особливо 

16 Виробництво особливо небезпечних 
хімічних речовин, перелік яких 

126 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва особливо 

ні 
 



1005 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

небезпечних хімічних речовин, перелік 

яких визначається Кабінетом Міністрів 
України 

визначається Кабінетом Міністрів 

України, поводження з небезпечними 
відходами 

небезпечних хімічних речовин, перелік 

яких визначається Кабінетом Міністрів 
України 

129 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з захоронення небезпечних 
відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних 

хімічних речовин, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів 

України, поводження з небезпечними 
відходами 

127 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з захоронення небезпечних 
відходів 

ні 
 

130 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з зберігання небезпечних 

відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних 
хімічних речовин, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів 
України, поводження з небезпечними 

відходами 

128 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з зберігання небезпечних 

відходів 

ні 
 

131 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з збирання небезпечних 

відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних 
хімічних речовин, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів 
України, поводження з небезпечними 

відходами 

129 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з збирання небезпечних 

відходів 

ні 
 

132 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з знешкодження 
небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних 

хімічних речовин, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів 

України, поводження з небезпечними 
відходами 

130 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з знешкодження 
небезпечних відходів 

ні 
 

133 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з оброблення 

(перероблення, сортування) 

небезпечних відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних 
хімічних речовин, перелік яких 

визначається Кабінетом Міністрів 

України, поводження з небезпечними 
відходами 

131 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з оброблення 

(перероблення, сортування) 

небезпечних відходів 

ні 
 

134 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з утилізації небезпечних 
відходів 

16 Виробництво особливо небезпечних 

хімічних речовин, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів 

України, поводження з небезпечними 

відходами 

132 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з утилізації небезпечних 
відходів 

ні 
 



1006 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

135 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з медичної практики 
(екстрена медична допомога) 

17 Медична практика 133 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з медичної практики 
(екстрена медична допомога) 

так заклад охорони здоров’я 

136 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з медичної практики 
(первинна медична допомога) 

17 Медична практика 134 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з медичної практики 
(первинна медична допомога) 

так заклад охорони здоров’я 

137 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з медичної практики 
(вторинна (спеціалізована) медична 

допомога) 

17 Медична практика 135 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з медичної практики 
(вторинна (спеціалізована) медична 

допомога) 

так заклад охорони здоров’я 

138 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 

(третинна (високоспеціалізована) 

медична допомога) 

17 Медична практика 136 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 

(третинна (високоспеціалізована) 

медична допомога) 

так заклад охорони здоров’я 

139 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 

(паліативна медична допомога) 

17 Медична практика 137 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 

(паліативна медична допомога) 

так заклад охорони здоров’я 

140 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 

(медична реабілітація) 

17 Медична практика 138 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з медичної практики 

(медична реабілітація) 

так заклад охорони здоров’я 

141 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності банків пуповинної крові, 
інших тканин і клітин людини 

18 Діяльність банків пуповинної крові, 

інших тканин і клітин людини згідно з 
переліком, затвердженим 

Міністерством охорони здоров’я 
України 

Немає Ліцензія на провадження господарської 

діяльності банків пуповинної крові, 
інших тканин і клітин людини 

так заклад охорони здоров’я 

142 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з ветеринарної практики 

19 Ветеринарна практика Немає Немає Ні 
 

143 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з випуску лотерей 

20 Випуск та проведення лотерей 139 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з випуску лотерей 

так статус оператора державних 
лотерей 

144 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з проведення лотерей 

20 Випуск та проведення лотерей 140 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з проведення лотерей 

так статус оператора державних 
лотерей 

145 Ліцензія на провадження 

туроператорської діяльності 

21 Туроператорська діяльність Немає Немає ні 
 



1007 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

146 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном 

22 Посередництво у працевлаштуванні 

за кордоном 

Немає Немає ні 
 

147 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з промислового вилову 
водних біоресурсів за межами 

юрисдикції України 

23 Промисловий вилов водних 

біоресурсів за межами юрисдикції 
України 

Немає Немає ні 
 

148 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з культивування рослин, 

включених до таблиці І Переліку 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України 

24 Культивування рослин, включених до 
таблиці Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 

перевезення, придбання, реалізація 
(відпуск), ввезення на територію 

України, вивезення з території 
України, використання, знищення 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, включених до 

зазначеного Переліку 

141 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з культивування рослин, 

включених до таблиці І Переліку 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України 

так п.2. ПКМУ №282 Дія цих 
Ліцензійних умов поширюється на 

всіх суб’єктів господарювання, 

зареєстрованих в установленому 
законодавством порядку як 

юридичні особи, незалежно від їх 
організаційно-правової форми, 

форми власності та 
підпорядкування та фізичних осіб 
- підприємців, які мають ліцензію 

на провадження медичної або 

ветеринарної практики, що 
провадять діяльність з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів. 

149 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з ввезення на територію 
України, вивезення з території України 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, включених до 

Переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, 
затвердженого Кабінетом Міністрів 

України 

24 Культивування рослин, включених до 

таблиці Переліку наркотичних 
засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 

розроблення, виробництво, 
виготовлення, зберігання, 

перевезення, придбання, реалізація 

(відпуск), ввезення на територію 
України, вивезення з території 

України, використання, знищення 
наркотичних засобів, психотропних 

142 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з ввезення на територію 
України, вивезення з території України 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, включених до 

Переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, 
затвердженого Кабінетом Міністрів 

України 

так п.2. ПКМУ №282 Дія цих 

Ліцензійних умов поширюється на 
всіх суб’єктів господарювання, 

зареєстрованих в установленому 
законодавством порядку як 

юридичні особи, незалежно від їх 
організаційно-правової форми, 

форми власності та 

підпорядкування та фізичних осіб 
- підприємців, які мають ліцензію 

на провадження медичної або 
ветеринарної практики, що 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

речовин і прекурсорів, включених до 

зазначеного Переліку 

провадять діяльність з обігу 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів. 

150 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у ветеринарній медицині 

24 Культивування рослин, включених до 
таблиці Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 

перевезення, придбання, реалізація 
(відпуск), ввезення на територію 

України, вивезення з території 
України, використання, знищення 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, включених до 

зазначеного Переліку 

143 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у ветеринарній медицині 

так п.2. ПКМУ №282 Дія цих 
Ліцензійних умов поширюється на 

всіх суб’єктів господарювання, 
зареєстрованих в установленому 

законодавством порядку як 
юридичні особи, незалежно від їх 

організаційно-правової форми, 

форми власності та 
підпорядкування та фізичних осіб 
- підприємців, які мають ліцензію 

на провадження медичної або 

ветеринарної практики, що 
провадять діяльність з обігу 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів. 

151 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виробництва, виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, що 
зареєстровані як лікарські засоби 

24 Культивування рослин, включених до 

таблиці Переліку наркотичних 
засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 

розроблення, виробництво, 
виготовлення, зберігання, 

перевезення, придбання, реалізація 
(відпуск), ввезення на територію 

України, вивезення з території 
України, використання, знищення 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, включених до 
зазначеного Переліку 

144 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виробництва, виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, що 
зареєстровані як лікарські засоби 

так п.2. ПКМУ №282 Дія цих 

Ліцензійних умов поширюється на 
всіх суб’єктів господарювання, 

зареєстрованих в установленому 
законодавством порядку як 

юридичні особи, незалежно від їх 
організаційно-правової форми, 

форми власності та 
підпорядкування та фізичних осіб 

- підприємців, які мають ліцензію 
на провадження медичної або 

ветеринарної практики, що 

провадять діяльність з обігу 
наркотичних засобів, 
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№ 
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Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
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отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

психотропних речовин і 

прекурсорів. 

152 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з культивування рослин, 

включених до таблиці ІV Переліку 
наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України 

24 Культивування рослин, включених до 
таблиці Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, реалізація 

(відпуск), ввезення на територію 

України, вивезення з території 
України, використання, знищення 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, включених до 

зазначеного Переліку 

145 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з культивування рослин, 

включених до таблиці ІV Переліку 
наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України 

так п.2. ПКМУ №282 Дія цих 
Ліцензійних умов поширюється на 

всіх суб’єктів господарювання, 
зареєстрованих в установленому 

законодавством порядку як 
юридичні особи, незалежно від їх 

організаційно-правової форми, 
форми власності та 

підпорядкування та фізичних осіб 

- підприємців, які мають ліцензію 
на провадження медичної або 

ветеринарної практики, що 
провадять діяльність з обігу 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів. 

153 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з перевезення наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до переліку 

24 Культивування рослин, включених до 
таблиці Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 

перевезення, придбання, реалізація 
(відпуск), ввезення на територію 

України, вивезення з території 
України, використання, знищення 

наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, включених до 

зазначеного Переліку 

146 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з перевезення наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, включених до переліку 

так п.2. ПКМУ №282 Дія цих 
Ліцензійних умов поширюється на 

всіх суб’єктів господарювання, 

зареєстрованих в установленому 
законодавством порядку як 

юридичні особи, незалежно від їх 
організаційно-правової форми, 

форми власності та 
підпорядкування та фізичних осіб 
- підприємців, які мають ліцензію 

на провадження медичної або 

ветеринарної практики, що 
провадять діяльність з обігу 

наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів. 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
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Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

154 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з придбання, зберігання, 
відпуску, використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у закладах охорони 

здоров’я 

24 Культивування рослин, включених до 

таблиці Переліку наркотичних 
засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 

розроблення, виробництво, 
виготовлення, зберігання, 

перевезення, придбання, реалізація 
(відпуск), ввезення на територію 

України, вивезення з території 
України, використання, знищення 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, включених до 
зазначеного Переліку 

147 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з придбання, зберігання, 
відпуску, використання наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів у закладах охорони 

здоров’я 

так п.2. ПКМУ №282 Дія цих 

Ліцензійних умов поширюється на 
всіх суб’єктів господарювання, 

зареєстрованих в установленому 
законодавством порядку як 

юридичні особи, незалежно від їх 
організаційно-правової форми, 

форми власності та 
підпорядкування та фізичних осіб 

- підприємців, які мають ліцензію 
на провадження медичної або 

ветеринарної практики, що 

провадять діяльність з обігу 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 
прекурсорів. 

155 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з реалізації (відпуску) 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, що 
зареєстровані як лікарські засоби 

24 Культивування рослин, включених до 
таблиці Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, реалізація 

(відпуск), ввезення на територію 
України, вивезення з території 

України, використання, знищення 
наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, включених до 

зазначеного Переліку 

148 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з реалізації (відпуску) 

наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, що 
зареєстровані як лікарські засоби 

так п.2. ПКМУ №282 Дія цих 
Ліцензійних умов поширюється на 

всіх суб’єктів господарювання, 

зареєстрованих в установленому 
законодавством порядку як 

юридичні особи, незалежно від їх 

організаційно-правової форми, 
форми власності та 

підпорядкування та фізичних осіб 
- підприємців, які мають ліцензію 

на провадження медичної або 
ветеринарної практики, що 
провадять діяльність з обігу 

наркотичних засобів, 
психотропних речовин і 

прекурсорів. 

156 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності із знищення наркотичних 

24 Культивування рослин, включених до 
таблиці Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин і 

149 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності із знищення наркотичних 

так п.2. ПКМУ №282 Дія цих 
Ліцензійних умов поширюється на 

всіх суб’єктів господарювання, 



1011 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
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телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів 

прекурсорів, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, 
розроблення, виробництво, 

виготовлення, зберігання, 
перевезення, придбання, реалізація 

(відпуск), ввезення на територію 
України, вивезення з території 

України, використання, знищення 
наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, включених до 
зазначеного Переліку 

засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів 

зареєстрованих в установленому 

законодавством порядку як 
юридичні особи, незалежно від їх 

організаційно-правової форми, 
форми власності та 

підпорядкування та фізичних осіб 
- підприємців, які мають ліцензію 

на провадження медичної або 
ветеринарної практики, що 

провадять діяльність з обігу 
наркотичних засобів, 

психотропних речовин і 

прекурсорів. 

157 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виготовлення спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації 
з каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації (не 
для потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана з 
розробленням, виготовленням, 

постачанням спеціальних технічних 
засобів для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших технічних 
засобів негласного отримання 

інформації (критерії належності та 
перелік технічних засобів негласного 
отримання інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України за 
поданням Служби безпеки України) 

150 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виготовлення спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації 
з каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації (не 
для потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею) 

ні 
 

158 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з постачання спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації 

з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації (не 

для потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана з 

розробленням, виготовленням, 
постачанням спеціальних технічних 

засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших технічних 

засобів негласного отримання 
інформації (критерії належності та 

перелік технічних засобів негласного 

отримання інформації визначаються 
Кабінетом Міністрів України за 

поданням Служби безпеки України) 

151 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з постачання спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації 

з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації (не 

для потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею) 

ні 
 



1012 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

159 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з розроблення спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації 

з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації (не 

для потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею) 

25 Діяльність, пов’язана з 

розробленням, виготовленням, 
постачанням спеціальних технічних 

засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших технічних 

засобів негласного отримання 
інформації (критерії належності та 

перелік технічних засобів негласного 
отримання інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України за 
поданням Служби безпеки України) 

152 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з розроблення спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації 

з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації (не 

для потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею) 

ні 
 

160 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виготовлення спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації 
з каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації для 
потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею 

25 Діяльність, пов’язана з 
розробленням, виготовленням, 

постачанням спеціальних технічних 
засобів для зняття інформації з 

каналів зв’язку та інших технічних 
засобів негласного отримання 

інформації (критерії належності та 
перелік технічних засобів негласного 

отримання інформації визначаються 
Кабінетом Міністрів України за 

поданням Служби безпеки України) 

153 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виготовлення спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації 
з каналів зв’язку та інших засобів 

негласного отримання інформації для 
потреб державних (іноземних) 

замовників, що передбачає 
провадження діяльності, пов’язаної з 

державною таємницею 

ні 
 

161 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації 

з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації для 

потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею 

25 Діяльність, пов’язана з 
розробленням, виготовленням, 

постачанням спеціальних технічних 

засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших технічних 

засобів негласного отримання 
інформації (критерії належності та 

перелік технічних засобів негласного 
отримання інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України за 

поданням Служби безпеки України) 

154 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання спеціальних 

технічних засобів для зняття інформації 

з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації для 

потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею 

ні 
 

162 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з розроблення спеціальних 

25 Діяльність, пов’язана з 
розробленням, виготовленням, 

155 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з розроблення спеціальних 

ні 
 



1013 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

технічних засобів для зняття інформації 

з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації для 

потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею 

постачанням спеціальних технічних 

засобів для зняття інформації з 
каналів зв’язку та інших технічних 

засобів негласного отримання 
інформації (критерії належності та 

перелік технічних засобів негласного 
отримання інформації визначаються 

Кабінетом Міністрів України за 
поданням Служби безпеки України) 

технічних засобів для зняття інформації 

з каналів зв’язку та інших засобів 
негласного отримання інформації для 

потреб державних (іноземних) 
замовників, що передбачає 

провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею 

163 Ліцензія на внутрішні перевезення 
небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів вантажними автомобілями 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

156 Ліцензія на внутрішні перевезення 
небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів вантажними автомобілями 

ні 
 

164 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів автобусами 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів 
автомобільним транспортом 

157 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів автобусами 

ні 
 

165 Ліцензія на внутрішні перевезення 

пасажирів легковими автомобілями на 
замовлення 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів 
автомобільним транспортом 

158 Ліцензія на внутрішні перевезення 

пасажирів легковими автомобілями на 
замовлення 

ні 
 

166 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів легковими автомобілями на 

замовлення (самозайнятими 
автомобільними перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні 

159 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів легковими автомобілями на 

замовлення (самозайнятими 
автомобільними перевізниками) 

ні 
 



1014 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

167 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів на таксі 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

160 Ліцензія на внутрішні перевезення 
пасажирів на таксі 

ні 
 

168 Ліцензія на внутрішні перевезення 

пасажирів на таксі (самозайнятими 
автомобільними перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів 
автомобільним транспортом 

161 Ліцензія на внутрішні перевезення 

пасажирів на таксі (самозайнятими 
автомобільними перевізниками) 

ні 
 

169 Ліцензія на міжнародні перевезення 

вантажів вантажними автомобілями 
(крім перевезення небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

162 Ліцензія на міжнародні перевезення 

вантажів вантажними автомобілями 
(крім перевезення небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів) 

ні 
 

170 Ліцензія на міжнародні перевезення 
небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів вантажними автомобілями 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

163 Ліцензія на міжнародні перевезення 
небезпечних вантажів та небезпечних 
відходів вантажними автомобілями 

ні 
 

171 Ліцензія на міжнародні перевезення 
пасажирів автобусами 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

164 Ліцензія на міжнародні перевезення 
пасажирів автобусами 

ні 
 



1015 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

172 Ліцензія на міжнародні перевезення 
пасажирів легковими автомобілями на 

замовлення 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

165 Ліцензія на міжнародні перевезення 
пасажирів легковими автомобілями на 

замовлення 

ні 
 

173 Ліцензія на міжнародні перевезення 

пасажирів легковими автомобілями на 
замовлення (самозайнятими 

автомобільними перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів 
автомобільним транспортом 

166 Ліцензія на міжнародні перевезення 

пасажирів легковими автомобілями на 
замовлення (самозайнятими 

автомобільними перевізниками) 

ні 
 

174 Ліцензія на міжнародні перевезення 

пасажирів на таксі 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

167 Ліцензія на міжнародні перевезення 

пасажирів на таксі 

ні 
 

175 Ліцензія на міжнародні перевезення 
пасажирів на таксі (самозайнятими 

автомобільними перевізниками) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

168 Ліцензія на міжнародні перевезення 
пасажирів на таксі (самозайнятими 

автомобільними перевізниками) 

ні 
 

176 Ліцензія на перевезення пасажирів 
малими/маломірними суднами 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

169 Ліцензія на перевезення пасажирів 
малими/маломірними суднами 

ні 
 



1016 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

177 Ліцензія на перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів на суднах (крім 
малих/маломірних суден) 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

170 Ліцензія на перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та небезпечних 

відходів на суднах (крім 
малих/маломірних суден) 

ні 
 

178 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання послуг з 
перевезення небезпечних вантажів 

повітряним транспортом 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів 
автомобільним транспортом 

171 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання послуг з 
перевезення небезпечних вантажів 

повітряним транспортом 

так Ліцензіати повинні бути 

сертифіковані уповноваженим 
органом з питань цивільної авіації 

на відповідність вимогам 
авіаційних правил України. 

179 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання послуг з 
перевезення небезпечних відходів 

повітряним транспортом 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 
річковим, морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

172 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання послуг з 
перевезення небезпечних відходів 

повітряним транспортом 

так Ліцензіати повинні бути 

сертифіковані уповноваженим 
органом з питань цивільної авіації 

на відповідність вимогам 

авіаційних правил України. 

180 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з надання послуг з 

перевезення пасажирів повітряним 
транспортом 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 

транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

173 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з надання послуг з 

перевезення пасажирів повітряним 
транспортом 

так Ліцензіати повинні бути 
сертифіковані уповноваженим 

органом з питань цивільної авіації 
на відповідність вимогам 

авіаційних правил України. 

181 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з перевезення небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 

залізничним транспортом 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 

залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

174 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з перевезення небезпечних 

вантажів та небезпечних відходів 

залізничним транспортом 

ні 
 



1017 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

182 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з перевезення пасажирів 

залізничним транспортом 

26 Перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів 

річковим, морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 

перевезення пасажирів та вантажів 

автомобільним транспортом 

175 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з перевезення пасажирів 

залізничним транспортом 

ні 
 

183 Разова (індивідуальна) ліцензія 27 Зовнішньоекономічна діяльність 176 Разова (індивідуальна) ліцензія ні 
 

184 Ліцензія на експорт товарів  27 Зовнішньоекономічна діяльність 177 Ліцензія на експорт товарів  ні 
 

185 Ліцензія на експорт озоноруйнівних 
речовин або товарів, що їх  

містять 

27 Зовнішньоекономічна діяльність 178 Ліцензія на експорт озоноруйнівних 
речовин або товарів, що їх  

містять 

ні 
 

186 Ліцензія на імпорт товарів 27 Зовнішньоекономічна діяльність 179 Ліцензія на імпорт товарів ні 
 

187 Ліцензія на імпорт озоноруйнівних 
речовин або товарів, що їх  

містять 

27 Зовнішньоекономічна діяльність 180 Ліцензія на імпорт озоноруйнівних 
речовин або товарів, що їх  

містять 

ні 
 

188 Спеціальна ліцензія на імпорт 27 Зовнішньоекономічна діяльність 181 Спеціальна ліцензія на імпорт ні 
 

189 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з транспортування нафти, 
нафтопродуктів магістральним 

трубопроводом 

28 Транспортування нафти, 

нафтопродуктів магістральним 
трубопроводом 

Немає Немає ні 
 

190 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з розподілу природного газу 

29 Діяльність на ринку природного газу 182 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з розподілу природного газу 

ні 
 

191 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності зі зберігання природного 

газу 

29 Діяльність на ринку природного газу 183 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності зі зберігання природного 

газу 

ні 
 

192 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання природного 

газу 

29 Діяльність на ринку природного газу 184 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання природного 

газу 

ні 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

193 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з транспортування 
природного газу  

29 Діяльність на ринку природного газу 185 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з транспортування 
природного газу  

так Сертифікований оператор 

газотранспортної системи 

194 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання послуг установки 
LNG 

29 Діяльність на ринку природного газу 186 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з надання послуг установки 
LNG 

ні 
 

195 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з централізованого 
водопостачання (виробництво та/або 
транспортування та/або постачання 

питної води споживачам) та/або 
водовідведення (відведення та/або 
очищення стічної води) у разі, якщо 

системи централізованого 

водопостачання та/або водовідведення 
суб’єктів господарювання розташовані в 
одному чи декількох населених пунктах 

у межах території однієї або більше 

областей (включаючи місто Київ), 
сукупна чисельність населення яких 

становить більше ніж сто тисяч осіб та 

обсяги реалізації послуг яких становлять 
відповідно: з централізованого 

водопостачання - більше ніж триста 
тисяч метрів кубічних на рік; з 

централізованого водовідведення - 
більше ніж двісті тисяч метрів кубічних 

на рік 

30 Централізоване водопостачання та 

водовідведення 

187 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з централізованого 
водопостачання (виробництво та/або 
транспортування та/або постачання 

питної води споживачам) та/або 
водовідведення (відведення та/або 
очищення стічної води) у разі, якщо 

системи централізованого 

водопостачання та/або водовідведення 
суб’єктів господарювання розташовані в 
одному чи декількох населених пунктах 

у межах території однієї або більше 

областей (включаючи місто Київ), 
сукупна чисельність населення яких 

становить більше ніж сто тисяч осіб та 

обсяги реалізації послуг яких становлять 
відповідно: з централізованого 

водопостачання - більше ніж триста 
тисяч метрів кубічних на рік; з 

централізованого водовідведення - 
більше ніж двісті тисяч метрів кубічних 

на рік 

ні 
 

196 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з централізованого 

водопостачання (виробництво та/або 

транспортування та/або постачання 
питної води споживачам) та/або 

водовідведення (відведення та/або 
очищення стічної води) для суб’єктів 

30 Централізоване водопостачання та 
водовідведення 

188 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з централізованого 

водопостачання (виробництво та/або 

транспортування та/або постачання 
питної води споживачам) та/або 

водовідведення (відведення та/або 
очищення стічної води) для суб’єктів 

ні 
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№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

господарювання, що не підпадають під 

критерії регулювання НКРЕКП 

господарювання, що не підпадають під 

критерії регулювання НКРЕКП 

197 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання теплової енергії 

суб’єктів господарювання, якщо 
заявлений (фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг постачання теплової 
енергії на підставі договору (договорів) 

у наступному (минулому) календарному 
році перевищуватиме (перевищував) 
145 тисяч Гкал та якщо забезпеченість 

споживачів приладами обліку теплової 
енергії станом на 01 серпня 2017 року 

більше ніж 70 %, станом на 01 січня 
2018 року більше ніж 90 % 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мережами та постачання теплової 
енергії, крім виробництва, 

транспортування та постачання 
теплової енергії за нерегульованим 

тарифом 

189 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання теплової енергії 

суб’єктів господарювання, якщо 
заявлений (фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг постачання теплової 
енергії на підставі договору (договорів) 

у наступному (минулому) календарному 
році перевищуватиме (перевищував) 
145 тисяч Гкал та якщо забезпеченість 

споживачів приладами обліку теплової 
енергії станом на 01 серпня 2017 року 

більше ніж 70 %, станом на 01 січня 
2018 року більше ніж 90 % 

ні 
 

198 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання теплової енергії 
суб’єктів господарювання у разі, якщо 

суб’єкт господарювання здійснює 
(планує здійснювати) постачання 

теплової енергії на території однієї 

області України (або лише на території 
міста Києва), та якщо заявлений 

(фактичний згідно зі звітністю) обсяг 
постачання теплової енергії на підставі 

договору (договорів) у наступному 
(минулому) календарному році не 

перевищуватиме (не перевищував) 145 
тисяч Гкал (включно) та/або якщо 

забезпеченість споживачів приладами 
обліку теплової енергії станом на 01 

серпня 2017 року менше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 2018 року менше ніж 
90 % 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими 
мережами та постачання теплової 

енергії, крім виробництва, 

транспортування та постачання 
теплової енергії за нерегульованим 

тарифом 

190 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з постачання теплової енергії 
суб’єктів господарювання у разі, якщо 

суб’єкт господарювання здійснює 
(планує здійснювати) постачання 

теплової енергії на території однієї 

області України (або лише на території 
міста Києва), та якщо заявлений 

(фактичний згідно зі звітністю) обсяг 
постачання теплової енергії на підставі 

договору (договорів) у наступному 
(минулому) календарному році не 

перевищуватиме (не перевищував) 145 
тисяч Гкал (включно) та/або якщо 

забезпеченість споживачів приладами 
обліку теплової енергії станом на 01 

серпня 2017 року менше ніж 70 %, 

станом на 01 січня 2018 року менше ніж 
90 % 

ні 
 



1020 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

199 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, 
якщо заявлений (фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг транспортування 
теплової енергії в наступному 

(минулому) календарному році 
перевищуватиме (перевищував) 145 

тисяч Гкал та якщо суб’єкт 
господарювання здійснює ліцензовану 
діяльність з постачання теплової енергії 

при забезпеченості споживачів 
приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року більше 
ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

31 Виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мережами та постачання теплової 

енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання 

теплової енергії за нерегульованим 
тарифом 

191 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, 
якщо заявлений (фактичний згідно зі 

звітністю) обсяг транспортування 
теплової енергії в наступному 

(минулому) календарному році 
перевищуватиме (перевищував) 145 

тисяч Гкал та якщо суб’єкт 
господарювання здійснює ліцензовану 
діяльність з постачання теплової енергії 

при забезпеченості споживачів 
приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року більше 
ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 

більше ніж 90 % 

ні 
 

200 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з транспортування теплової 

енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами 
суб’єктів господарювання у разі, якщо 

теплові мережі суб’єктів 
господарювання розташовані на 

території однієї області України (або 
лише на території міста Києва), та якщо 

заявлений (фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг транспортування 

теплової енергії в наступному 

(минулому) календарному році не 
перевищуватиме (не перевищував) 145 

тисяч Гкал та/або якщо суб’єкт 
господарювання здійснює ліцензовану 

діяльність з постачання теплової енергії 
при забезпеченості споживачів 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мережами та постачання теплової 

енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання 

теплової енергії за нерегульованим 
тарифом 

192 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з транспортування теплової 

енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами 
суб’єктів господарювання у разі, якщо 

теплові мережі суб’єктів 
господарювання розташовані на 
території однієї області України (або 
лише на території міста Києва), та якщо 

заявлений (фактичний згідно зі 
звітністю) обсяг транспортування 
теплової енергії в наступному 

(минулому) календарному році не 
перевищуватиме (не перевищував) 145 
тисяч Гкал та/або якщо суб’єкт 
господарювання здійснює ліцензовану 

діяльність з постачання теплової енергії 
при забезпеченості споживачів 

ні 
 



1021 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року менше 
ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 

менше ніж 90 % 

приладами обліку теплової енергії 

станом на 01 серпня 2017 року менше 
ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року 
менше ніж 90 % 

201 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової 
енергії (крім виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях, когенераційних 

установках, та установках з 

використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), якщо 

заявлений (фактичний згідно із 
звітністю) обсяг виробництва теплової 

енергії у наступному (минулому) 
календарному році перевищуватиме 

(перевищував) 170 тисяч Гкал та якщо 
суб’єкт господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з постачання 
теплової енергії при забезпеченості 

споживачів приладами обліку теплової 

енергії станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 січня 

2018 року більше ніж 90 % 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мережами та постачання теплової 
енергії, крім виробництва, 

транспортування та постачання 

теплової енергії за нерегульованим 
тарифом 

193 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової 
енергії (крім виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях, когенераційних 

установках, та установках з 

використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), якщо 

заявлений (фактичний згідно із 
звітністю) обсяг виробництва теплової 

енергії у наступному (минулому) 
календарному році перевищуватиме 

(перевищував) 170 тисяч Гкал та якщо 
суб’єкт господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з постачання 
теплової енергії при забезпеченості 

споживачів приладами обліку теплової 

енергії станом на 01 серпня 2017 року 
більше ніж 70 %, станом на 01 січня 

2018 року більше ніж 90 % 

ні 
 

202 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях і когенераційних 
установках 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мережами та постачання теплової 
енергії, крім виробництва, 

транспортування та постачання 

теплової енергії за нерегульованим 
тарифом 

194 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях і когенераційних 
установках 

ні 
 



1022 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

203 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової 
енергії (крім виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях, когенераційних 
установках, та установках з 

використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), на 

виробничих об’єктах, що розташовані 
на території однієї області України (або 
лише на території міста Києва), та якщо 

заявлений (фактичний згідно із 
звітністю) обсяг виробництва теплової 

енергії в наступному (минулому) 
календарному році не перевищуватиме 

(не перевищував) 170 тисяч Гкал та/або 
якщо суб’єкт господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з постачання 

теплової енергії при забезпеченості 
споживачів приладами обліку теплової 
енергії станом на 01 серпня 2017 року 

менше ніж 70 %, станом на 01 січня 

2018 року менше ніж 90 % 

31 Виробництво теплової енергії, 

транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мережами та постачання теплової 

енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання 

теплової енергії за нерегульованим 
тарифом 

195 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової 
енергії (крім виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях, когенераційних 
установках, та установках з 

використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), на 

виробничих об’єктах, що розташовані 
на території однієї області України (або 
лише на території міста Києва), та якщо 

заявлений (фактичний згідно із 
звітністю) обсяг виробництва теплової 

енергії в наступному (минулому) 
календарному році не перевищуватиме 

(не перевищував) 170 тисяч Гкал та/або 
якщо суб’єкт господарювання здійснює 

ліцензовану діяльність з постачання 

теплової енергії при забезпеченості 
споживачів приладами обліку теплової 
енергії станом на 01 серпня 2017 року 

менше ніж 70 %, станом на 01 січня 

2018 року менше ніж 90 % 

ні 
 

204 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової 

енергії на установках з використанням 
нетрадиційних або поновлюваних 

джерел енергії 

31 Виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мережами та постачання теплової 

енергії, крім виробництва, 
транспортування та постачання 

теплової енергії за нерегульованим 
тарифом 

196 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової 

енергії на установках з використанням 
нетрадиційних або поновлюваних 

джерел енергії 

ні 
 

205 Ліцензія на провадження охоронної 
діяльності 

32 Охоронна діяльність Немає Немає ні 
 



1023 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

206 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з перероблення побутових 
відходів у разі, якщо суб'єкт 

господарювання провадить (має намір 
провадити) діяльність з перероблення 

побутових відходів для населених 
пунктів з чисельністю населення понад 
100 тисяч осіб (сукупно), та/або суб'єкт 
господарювання провадить (має намір 

провадити) діяльність з перероблення 
побутових відходів на об'єктах з 
потужністю понад 50 тисяч тонн 

побутових відходів на рік 

33 Перероблення побутових відходів Немає Ліцензія на провадження господарської 

діяльності з перероблення побутових 
відходів у разі, якщо суб'єкт 

господарювання провадить (має намір 
провадити) діяльність з перероблення 

побутових відходів для населених 
пунктів з чисельністю населення понад 
100 тисяч осіб (сукупно), та/або суб'єкт 
господарювання провадить (має намір 

провадити) діяльність з перероблення 
побутових відходів на об'єктах з 
потужністю понад 50 тисяч тонн 

побутових відходів на рік 

ні 
 

207 Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері захоронення 

побутових відходів у разі, якщо суб'єкт 
господарювання провадить (має намір 

провадити) діяльність з захоронення 
побутових відходів для населених 

пунктів з чисельністю населення понад 
100 тисяч осіб (сукупно) та/або суб'єкт 
господарювання провадить (має намір 

провадити) діяльність з захоронення 
побутових відходів на об'єктах 

(полігон/звалище) з потужністю понад 
50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів 

кубічних побутових відходів на рік 

34 Захоронення побутових відходів Немає Ліцензія на провадження господарської 
діяльності у сфері захоронення 

побутових відходів у разі, якщо суб'єкт 
господарювання провадить (має намір 

провадити) діяльність з захоронення 
побутових відходів для населених 

пунктів з чисельністю населення понад 
100 тисяч осіб (сукупно) та/або суб'єкт 
господарювання провадить (має намір 

провадити) діяльність з захоронення 
побутових відходів на об'єктах 

(полігон/звалище) з потужністю понад 
50 тисяч тонн або 200 тисяч метрів 

кубічних побутових відходів на рік 

ні 
 

208 Ліцензія на право інкасації та 
перевезення банкнот і монет та інших 

цінностей 

35 Інкасація та перевезення банкнот і 
монет та інших цінностей 

Немає Немає ні 
 

209 Ліцензія на провадження господарської 

діяльності небанківських фінансових 
установ, які мають намір стати 

учасниками платіжних систем, на 
переказ коштів без відкриття рахунків 

36 Діяльність небанківських фінансових 

установ, які мають намір стати 
учасниками платіжних систем, на 

переказ коштів без відкриття рахунків 

Немає Немає так Небанківська фінансова установа 



1024 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

210 Генеральна ліцензія на здійснення 

валютних операцій (банкам і філіям 
іноземних банків) 

37 Здійснення валютних операцій 197 Генеральна ліцензія на здійснення 

валютних операцій (банкам і філіям 
іноземних банків) 

так банк 

211 Генеральна ліцензія на здійснення 

валютних операцій (небанківським 
фінансовим установам, національному 

оператору поштового зв'язку) 

37 Здійснення валютних операцій 198 Генеральна ліцензія на здійснення 

валютних операцій (небанківським  
фінансовим установам, національному 

оператору поштового зв'язку) 

так Небанківська фінансова установа, 

національний оператор 
поштового зв'язку 

212 Індивідуальна ліцензія на 
переказування іноземної валюти за 

межі України з метою придбання 

облігацій зовнішніх державних позик 
України 

37 Здійснення валютних операцій 199 Індивідуальна ліцензія на 
переказування іноземної валюти за 

межі України з метою придбання 

облігацій зовнішніх державних позик 
України 

так резидент 

213 Індивідуальна ліцензія на право 

переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій 

уповноваженим банком 

37 Здійснення валютних операцій 200 Індивідуальна ліцензія на право 

переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій 

уповноваженим банком 

так Уповноважений банк, який має 

генеральну ліцензію на  
здійснення валютних операцій у 

частині здійснення операцій з  
банківськими металами на 

валютному ринку України (щодо 
залучення  

та розміщення банківських 

металів на валютному ринку 
України та  

торгівлі банківськими металами 
на валютному ринку України) 

214 Індивідуальна ліцензія на право 
переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій (суб'єкту 

господарювання - резиденту) 

37 Здійснення валютних операцій 201 Індивідуальна ліцензія на право 
переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій (суб'єкту 

господарювання - резиденту) 

ні 
 

215 Індивідуальна ліцензія на право 
переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій 

37 Здійснення валютних операцій 202 Індивідуальна ліцензія на право 
переказування за межі України 
іноземної валюти для оплати 

банківських металів та проведення  
окремих валютних операцій 

ні 
 



1025 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

уповноваженим банком (фізичній особі 

- резиденту) 

уповноваженим банком (фізичній особі 

- резиденту) 

216 Індивідуальна ліцензія на використання 
іноземної валюти на території України 

як засобу платежу 

37 Здійснення валютних операцій 203 Індивідуальна ліцензія на використання 
іноземної валюти на території України 

як засобу платежу 

ні 
 

217 Індивідуальна ліцензія на використання 
іноземної валюти на території України 

як застави 

37 Здійснення валютних операцій 204 Індивідуальна ліцензія на використання 
іноземної валюти на території України 

як застави 

ні 
 

218 Індивідуальна ліцензія на розміщення 
резидентами (юридичними та 

фізичними особами-підприємцями) 
валютних цінностей на рахунках за 

межами України 

37 Здійснення валютних операцій 205 Індивідуальна ліцензія на розміщення 
резидентами (юридичними та 

фізичними особами-підприємцями) 
валютних цінностей на рахунках за 

межами України 

ні 
 

219 Індивідуальна ліцензія на розміщення 
резидентами (фізичними особами, які 

не є підприємцями) валютних цінностей 

на рахунках за межами України 

37 Здійснення валютних операцій 206 Індивідуальна ліцензія на розміщення 
резидентами (фізичними особами, які 

не є підприємцями) валютних цінностей 

на рахунках за межами України 

ні 
 

220 Індивідуальна ліцензія на здійснення 
інвестицій за кордон (не за умови 

здійснення інвестиції протягом 
календарного року на суму понад 50 

000 доларів США (еквівалента цієї суми 

в іншій іноземній валюті за офіційним 
курсом гривні до іноземних валют, 

установленим Національним банком на 
день подання заяви на отримання 

ліцензії) на користь однієї особи) 

38 Здійснення інвестицій за кордон 207 Індивідуальна ліцензія на здійснення 
інвестицій за кордон (не за умови 

здійснення інвестиції протягом 
календарного року на суму понад 50 

000 доларів США (еквівалента цієї суми 

в іншій іноземній валюті за офіційним 
курсом гривні до іноземних валют, 

установленим Національним банком на 
день подання заяви на отримання 

ліцензії) на користь однієї особи) 

ні 
 

221 Індивідуальна ліцензія на здійснення 
інвестицій за кордон протягом 

календарного року на здійснення 
інвестиції(ій) на суму понад 50 000 

доларів США (еквівалента цієї суми в 

іншій іноземній валюті за офіційним 
курсом гривні до іноземних валют, 

установленим Національним банком на 

38 Здійснення інвестицій за кордон 208 Індивідуальна ліцензія на здійснення 
інвестицій за кордон протягом 

календарного року на здійснення 
інвестиції(ій) на суму понад 50 000 

доларів США (еквівалента цієї суми в 

іншій іноземній валюті за офіційним 
курсом гривні до іноземних валют, 

установленим Національним банком на 

ні 
 



1026 

№ 

п/п 
Назва 

№ 
п/п 

виду 

Вид  
№ п/п 

п ідвиду 
Підвид 

Чи необхідно суб’єкту 

господарювання мати 
спеціальний статус для 

отримання ліцензії? 
(наприклад, бути 

закладом освіти, 
закладом охорони 

здоровя, провайдером 
телекомунікаційних 

послуг і тд) - (так/ні) 

Зазначити назву такого статусу, у 

разі його необхідності 

день подання заяви на отримання 

ліцензії) на користь однієї особи 

день подання заяви на отримання 

ліцензії) на користь однієї особи 

222 Індивідуальна ліцензія на здійснення 
резидентами майнових інвестицій за 

межами України 

39 Здійснення резидентами майнових 
інвестицій за межами України 

Немає Немає ні 
 

223 Ліцензія на користування 
радіочастотним ресурсом України 

40 Користування радіочастотним 
ресурсом України 

Немає Немає ні 
 

224 Ліцензія на добування мисливських 
тварин 

41 Добування мисливських тварин Немає Немає ні 

 

 


