
1

ДОДАТОК №1. 
ПЕРЕЛІК ІНСТРУМЕНТІВ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКІВ

№ п/п Назва інструменту Тип інструменту

1 Дозвіл на виконання будівельних робіт Дозвіл

2 Дозвіл (ордер) на видалення зелених насаджень Дозвіл

3

Спеціальний дозвіл на користування надрами:

 дозвіл на геологічне вивчення родовищ корисних копалин;

 дозвіл на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення;

 дозвіл на видобування корисних копалин;

 дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з 
подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);

 дозвіл на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому 
числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин 
і відходів виробництва, скидання стічних вод;

 дозвіл на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче 
значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади 
тощо);

 дозвіл на виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

Дозвіл

4 Дозвіл на спеціальне водокористування Дозвіл

5 Дозвіл на розробку проектів гранично допустимих скидів речовин у водні об'єкти із зворотними водами (ГДС) Дозвіл

6 Карантинний дозвіл на імпорт або транзит партії вантажу Дозвіл

7 Дозвіл на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі Дозвіл

8 Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів Дозвіл

9 Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-
дослідних цілей Дозвіл

10 Дозвіл на вивільнення ГМО у відкритій системі Дозвіл

11 Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок Дозвіл

12 Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством) Дозвіл

13 Дозвіл на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного 
призначення Дозвіл

14 Дозвіл на початок роботи нового підприємства Дозвіл

15 Дозвіл на виготовлення і передачу у виробництво зразків нових машин, механізмів, устаткування та інших засобів 
виробництва, а також впровадження нових технологій Дозвіл

16 Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують 
нормативні Дозвіл

17
Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток):
(видається на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування)

Дозвіл

18

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий квиток):
(видається на:

 проведення інших рубок та робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства;
 заготівлю другорядних лісових матеріалів (живиці, кори, пня, лубу, деревної зелені та деревних соків);
 здійснення побічних лісокористувань (заготівлі сіна, очерету, дикорослих плодів, горіхів, грибів та ягід, лікарських 

рослин; випасання худоби; розміщення пасік; збирання лісової підстилки);
 використання корисних властивостей лісів (для культурно-оздоровчих цілей, рекреаційних цілей, спортивних 

цілей, туристичних цілей, освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних робіт) 

Дозвіл

19 Дозвіл на вирубування насінників і плюсових дерев Дозвіл

20 Дозвіл на вирубування насінників і плюсових дерев в межах територій й об'єктів природно-заповідного фонду Дозвіл

21 Дозвіл на вирубування дерев та чагарників, занесених до Червоної книги Дозвіл

22 Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового 
господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача Дозвіл

23 Дозвіл на виробництво нових лікарських засобів та імунобіологічних препаратів для медичних цілей Дозвіл

24

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного 
фонду 
(у разі проведення робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і 
лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі)

Дозвіл

25

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного 
фонду
(крім робіт на землях водного фонду в межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у 
внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі)

Дозвіл
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№ п/п Назва інструменту Тип інструменту

26 Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-
агресора, тимчасово окупованої території України Дозвіл

27 Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України Дозвіл

28 Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) Дозвіл

29
Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та 
інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

Дозвіл

30 Дозвіл на право ведення робіт, пов'язаних з діяльністю щодо охорони і вивчення археологічної спадщини Дозвіл

31 Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'ятки національного значення Дозвіл

32 Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'яток місцевого значення Дозвіл

33 Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах 
охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок Дозвіл

34 Дозвіл на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їхніх територіях та в зонах охорони, 
на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених пунктів Дозвіл

35 Експлуатаційний дозвіл Дозвіл

36 Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; 
з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів Дозвіл

37 Дозвіл на ввезення (пересилання) продуктів тваринного походження та кормів тваринного походження, як 
торговельних (виставкових) зразків або об'єктів наукових досліджень Дозвіл

38 Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою Дозвіл

39 Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального 
призначення Дозвіл

40 Дозвіл на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв Дозвіл

41 Дозвіл на реалізацію в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв Дозвіл

42 Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки Дозвіл

43 Дозвіл на спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України Дозвіл

44 Дозвіл на право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної 
книги України Дозвіл

45 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах Дозвіл

46 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дозвіл

47 Дозвіл на роботу атестаційної комісії, уповноваженої проводити випробування зварників Дозвіл

48 Дозвіл на розкриття газоносних та напірних нафтоводонасичених горизонтів Дозвіл

49 Дозвіл на подальше буріння свердловини після монтажу та опресування противикидного обладнання сумісно з 
обсадною колоною, опресування цементного кільця за обсадною колоною Дозвіл

50 Дозвіл на обстеження, діагностування резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів, що експлуатуються Дозвіл

51 Дозвіл на поглиблення свердловини після спуску обсадної колони і обладнання устя Дозвіл

52 Дозвіл на провадження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у 
господарських цілях Дозвіл

53 Дозвіл на проведення спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму Дозвіл

54
Дозвіл на початок роботи нового підприємства, уведення в експлуатацію нових, реконструйованих виробничих 
та інших поверхневих об'єктів, упровадження нових технологій, передання у виробництво зразків нових 
пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда приміщень

Дозвіл

55 Дозвіл (ліцензія) на надання послуг з виконання робіт протипожежного призначення Дозвіл

56
Дозвіл на провадження у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення сільськогосподарської, 
лісогосподарської, виробничої та іншої діяльності, а також будівництво (у тому числі будівництво ядерних установок і 
об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення)

Дозвіл

57
Дозвіл на вивезення за межі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення землі, глини, піску, торфу, 
деревини, а також заготівля і вивезення рослинних кормів, лікарських рослин, грибів, ягід та інших продуктів 
побічного лісокористування, за винятком зразків для наукових цілей

Дозвіл

58 Дозвіл на винесення або вивезення із зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення будівельних 
матеріалів і конструкцій, машин і устаткування, хатніх речей, іншого рухомого майна Дозвіл

59 Дозвіл на здійснення діяльності в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, утворених у зоні 
відчуження, зоні безумовного (обов’язкового) відселення Дозвіл

60 Дозвіл на вивіз за межі зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення та реалізацію в межах виробів, 
металоконструкцій, металовмісного обладнання і металобрухту Дозвіл

61
Дозвіл на вивезення за межі зони безумовного (обов’язкового) відселення для наукових цілей зразків (проб) 
деревини, рослинних кормів, м'яса та нутрощів тварин, лікарських та інших рослин, ягід, плодів, грибів та інших 
продуктів лісу, проб ґрунту, партій дрібних гризунів, риби

Дозвіл

62 Дозвіл на внесення пестицидів, гербіцидів, отрутохімікатів у зоні гарантованого добровільного відселення Дозвіл

63 Дозвіл на внесення пестицидів, гербіцидів, отрутохімікатів у зоні посиленого радіоекологічного контролю Дозвіл



3

№ п/п Назва інструменту Тип інструменту

64 Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Дозвіл

65 Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або 
прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин Дозвіл

66 Дозвіл на утилізацію неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини 
та прекурсори Дозвіл

67 Дозвіл на знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини та 
прекурсори Дозвіл

68 Дозвіл на поводження з небезпечними речовинами та токсичними відходами, у тому числі з неякісними лікарськими 
засобами, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори Дозвіл

69 Дозвіл на ліквідацію та консервацію гірничодобувних об'єктів або їх ділянок Дозвіл

70 Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються 
для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу Дозвіл

71 Дозвіл на ввезення незареєстрованих технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів іноземного 
виробництва з метою проведення державних випробувань Дозвіл

72 Дозвіл на виготовлення та застосування дослідних партій вітчизняних пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 
використання в Україні (препаратів) Дозвіл

73 Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка) Дозвіл

74 Дозвіл на реалізацію продукції полювання (у тому числі мисливських трофеїв) або здійснення її переробки Дозвіл

75 Дозвіл на добування мисливських тварин для наукових цілей, переселення в нові місця перебування, а також 
збирання пташиних яєць Дозвіл

76 Дозвіл на продаж продукції за межами закладів (підприємств) ресторанного господарства Дозвіл

77 Дозвіл на увезення на територію України тварин Дозвіл

78 Дозвіл на увезення на територію України сперми тварин Дозвіл

79 Дозвіл на увезення на територію України ембріонів Дозвіл

80 Дозвіл на увезення на територію України коней Дозвіл

81 Дозвіл на увезення на територію України добового молодняку, інкубаційних яєць Дозвіл

82 Дозвіл на увезення на територію України медоносних бджіл, бджолиних маток, пакетів бджіл, джмелів, люцернових 
бджіл-листорізів та бджолопродуктів (мед, пилок, віск та інші) Дозвіл

83 Дозвіл на увезення на територію України приматів Дозвіл

84 Дозвіл на увезення на територію України кормів і кормових добавок Дозвіл

85 Дозвіл на переробку (миття) вовни, козячого пуху, щетини, кінського волосу, пуху і пір'я Дозвіл

86 Дозвіл на виробництво відповідних категорій і марок виноробної продукції Дозвіл

87 Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою Дозвіл

88 Дозвіл на відкриття аптек з відхиленням від нормативів мінімального забезпечення населення державними та 
комунальними закладами охорони здоров'я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів Дозвіл

89 Дозвіл на проведення дослідження з безпеки та ефективності лікарського засобу, вакцини, туберкуліну Дозвіл

90 Дозвіл на удобрення ґрунтів осадом стічних вод, що накопичується на водоочисних спорудах Дозвіл

91 Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами Дозвіл

92 Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних 
речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів Дозвіл

93 Дозвіл на використання твердих відходів шахт, розрізів, збагачувальних фабрик в інших галузях промисловості Дозвіл

94 Дозвіл на реалізацію компонентів та препаратів донорської крові за межами України Дозвіл

95 Дозвіл на тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних стандартів Дозвіл

96 Дозвіл на застосування у разі аварії або стихійного лиха пожежної техніки для їх ліквідації Дозвіл

97 Дозвіл на розміщення в приміщеннях для утримання тварин та птиці електроводонагрівників Дозвіл

98 Дозвіл на використання хімічних речовин у межах другого поясу зони санітарної охорони джерел питної води та 
об'єктів централізованого питного водопостачання Дозвіл

99 Дозвіл на розміщення споруд малих архітектурних форм Дозвіл

100 Дозвіл на проведення на автомобільних дорогах спортивних змагань, зокрема кросів, автоперегонів, велоперегонів Дозвіл

101 Дозвіл на прокладення нових та проведення ремонту існуючих мереж у межах «червоних ліній» вулиць і доріг міст та 
інших населених пунктів Дозвіл

102 Дозвіл на заїзд відпочиваючих в оздоровчі заклади Дозвіл

103 дозвіл на проведення очистки, промивки та дезинфекції сховищ чистої води в оздоровчих закладах Дозвіл

104 Дозвіл (ліцензія) на право займатись діяльністю з визначення для діючих підприємств категорій будівель і приміщень 
з вибухопожежної і пожежної небезпеки Дозвіл

105 Дозвіл (ліцензія) на право займатись діяльністю з визначення для діючих підприємств категорій будівель і приміщень 
з вибухопожежної і пожежної небезпеки Дозвіл

106 Дозвіл на проведення руйнівних випробувань Дозвіл
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107 Дозвіл на виконання робіт з неруйнівного контролю Дозвіл

108 Дозвіл на розробку плану ліквідації аварій для складу вибухових матеріалів промислового призначення Дозвіл

109 Дозвіл для розповсюдження зарубіжного друкованого засобу масової інформації в Україні Дозвіл

110 Дозвіл на здійснення торгівлі підприємствами торгівлі і громадського харчування Дозвіл

111 Дозвіл на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця Дозвіл

112 Дозвіл на створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний 
стік поверхневих і стан підземних вод Дозвіл

113 Дозвіл на виконання робіт лабораторією, що проводить мікробіологічні дослідження Дозвіл

114 Дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду Дозвіл

115 Дозвіл на ввезення в Україну нерайонованих пород бджіл Дозвіл

116 Дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах загального користування Дозвіл

117 Дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладання 
інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг Дозвіл

118 Дозвіл на транскордонне перевезення небезпечних відходів Дозвіл

119 Дозвіл на право виготовлення продукції з риби та інших водних живих ресурсів Дозвіл

120 Дозвіл на маркування дієтичних яєць червоною, а столових - синьою фарбою Дозвіл

121 Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу Дозвіл

122 Дозвіл на продаж сіткових матеріалів, знарядь лову і пристосувань до них, застосування яких заборонено правилами 
рибальства Дозвіл

123 Дозвіл на проведення акліматизації (реакліматизації), переселення і розведення нових для фауни України або 
генетично змінених водних живих ресурсів, зариблення водойм Дозвіл

124 Дозвіл на переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, 
а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин Дозвіл

125 Дозвіл на централізовану заготівлю живця та кормових організмів для акваріумного риборозведення з метою їх 
реалізації Дозвіл

126 Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин Дозвіл

127 Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами Дозвіл

128 Дозвіл на відхилення від процедури оцінки відповідності Дозвіл

129 Дозвіл на переадресування підкарантинного зерна для використання іншими організаціями Дозвіл

130 Дозвіл на допуск тварин у стадо Дозвіл

131 Дозвіл на роботу із збудниками особливо небезпечних хвороб, занесених до списку Міжнародного епізоотичного 
бюро Дозвіл

132
Разовий дозвіл на імпорт ветеринарного препарату, не зареєстрованого для обігу та використання в Україні, у разі 
катастрофи, стихійного лиха або спалаху хвороби тварин, які можуть призвести до зараження великої кількості 
тварин

Дозвіл

133 Дозвіл на використання виробничих площ, технологічного обладнання для роботи з нерибними харчовими 
продуктами Дозвіл

134 Дозвіл на утримання диких тварин у неволі Дозвіл

135 Дозвіл на право проведення пожежонебезпечних робіт Дозвіл

136 Дозвіл на право роботи із збудниками I-IV групи патогенності (небезпечності), токсинами, рекомбінантними 
молекулами ДНК Дозвіл

137 Дозвіл на торгівлю алкогольними напоями Дозвіл

138 Дозволів на використання номерного ресурсу/скороченого номеру Дозвіл

139 Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу Дозвіл

140 Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Дозвіл

141 Дозвіл на тимчасове вивезення культурних цінностей Дозвіл

142 Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства Дозвіл

143 Дозвіл на установку тимчасових металевих та інших нетеплоємних печей Дозвіл

144 Дозвіл на виконання топографо-геодезичних робіт Дозвіл

145 Дозвіл на виготовлення клейм для клеймування шкіряної та хутрової сировини Дозвіл

146 Дозвіл на використання небезпечних факторів Дозвіл

147 Дозвіл на імпорт, застосування і організацію виробництва продукції, на внесення небезпечних факторів до 
нормативної (ДСТУ, ТУ тощо) та проектної документації Дозвіл

148 Дозвіл на переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду Дозвіл

149 Дозвіл на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках 
їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Дозвіл
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150 Дозвіл на проведення клінічних випробувань клітинних та тканинних трансплантатів Дозвіл

151 Дозвіл на проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) устатковання Дозвіл

152 Дозвіл на право провадження робіт у сфері технічного захисту інформації Дозвіл

153 Дозвіл на вироблення, застосування та реалізацію харчових добавок на території держави Дозвіл

154 Дозвіл на використання нової добавки Дозвіл

155 Дозвіл на включення у нові рецептури есенцій або ароматизаторів, що не використовувались раніше, хімічних 
речовин (компонентів) Дозвіл

156 Дозвіл на використання есенції, що призначені для ароматизації одних видів продуктів для інших продуктів Дозвіл

157 Дозвіл на заміну марки розчинника у екстрактах і есенціях Дозвіл

158 Дозвіл на виробництво і використання насіння відповідних категорій Дозвіл

159 Дозвіл на встановлення спеціальних тарифів для осіб з інвалідністю та соціально незахищених осіб на 
загальнодоступні телекомунікаційні послуги Дозвіл

160 Дозвіл на влаштування рублених або каркасно-засипних стін сховищ вибухових речовин Дозвіл

161
Дозвіл на розроблення та виробництво нових видів продуктів харчування, впровадження нових технологічних 
процесів виробництва та оброблення нових видів матеріалів, що контактують з продовольчою сировиною чи 
продуктами харчування у процесі їх виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації

Дозвіл

162

Дозвіл на ввезення з-за кордону сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) та реалізацію і 
використання їх в Україні 
АБО 
висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, 
продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх 
безпечності для здоров'я населення

Дозвіл

163
Дозвіл на транзит через територію України хімічних, біологічних, радіоактивних, інших небезпечних для здоров'я 
населення видів сировини, корисних копалин, речовин та матеріалів (у тому числі нафти і нафтопродуктів, 
природного газу)

Дозвіл

164 Дозвіл на комунально-побутове та медичне обслуговування населення, навчання та виховання дітей і підлітків Дозвіл

165 Дозвіл геологічним підприємствам на роботи зі складання і підготовки до видання Держгідрогеолкарти-200 та 
гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200000 Дозвіл

166 Дозволу на внесення змін до технології виробництва криптографічних засобів (погодження змін, які вносяться у 
вироби та документацію на них Адміністрацією Держспецзв'язку) Дозвіл

167 Дозвіл на вилучення об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях із 
природного середовища (це вид спеціального використання об'єктів тваринного світу) Дозвіл

168 Дозвіл на утримання підприємствами, установами, організаціями та громадянами у напіввільних умовах чи в неволі 
диких тварин (це вид спеціального використання об'єктів тваринного світу) Дозвіл

169
Дозвіл на створення і поповнення зоологічних колекцій (живих колекцій зоопарків, зоосадів, океанаріумів тощо, 
а також у вигляді колекцій опудал, препаратів, частин і залишків тварин) шляхом вилучення тварин з природного 
середовища (це вид спеціального використання об'єктів тваринного світу)

Дозвіл

170 Дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації та 
технологічного оснащення, що повинно відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом Дозвіл

171 Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення Дозвіл

172 Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення Дозвіл

173 Дозвіл на надання соціальних послуг Дозвіл

174 Дозвіл на здійснення діяльності з відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення 
печаток і штампів Дозвіл

175 Проведення наукових досліджень у межах санітарно-захисних зон Дозвіл

176
Дозвіл на здійснення у межах санітарно-захисних зон сільськогосподарської, лісогосподарської та іншої виробничої 
діяльності, спрямованої на одержання товарної продукції, а також будівництво об’єктів соціального та громадського 
призначення

Дозвіл

177

Дозвіл на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності з питань дослідження і 
використання космічного простору, виробництва та експлуатації космічної техніки, здійснення експорту, імпорту і 
реекспорту космічної техніки та космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або тимчасового 
ввезення на її територію, транзиту територією України

Дозвіл

178 Дозвіл на копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних та інших матеріалів з Державного фонду 
документації із землеустрою Дозвіл

179 Дозвіл на передачу вихідних матеріалів (їх копій) з Державного фонду документації із землеустрою іншим особам Дозвіл

180 Дозвіл на випуск (реалізацію) ветеринарних препаратів Дозвіл

181 Дозвіл на ввіз із-за кордону та вивіз із України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії Дозвіл

182 Дозвіл на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) 
кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності Дозвіл

183 Дозвіл на виготовлення та реалізацію (продаж) спеціальних засобів самооборони Дозвіл

184 Дозвіл на пропуск через державний кордон України транспортних засобів, вантажів та іншого майна за результатами 
перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку Дозвіл
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185 Обмежений дозвіл на підключення електроустановки Дозвіл

186 Тимчасовий дозвіл на підключення електроустановки Дозвіл

187 Дозвіл на зміну призначення пам'ятки, її частин та елементів, виконання написів, позначок на ній, на її території та в її 
охоронній зоні Дозвіл

188
Дозвіл на проведення земляних (підводних) робіт на території місць бойових дій, місць загибелі бойових кораблів, 
морських та річкових суден, місць поховань померлих та померлих (загиблих) військовослужбовців (у тому числі 
іноземців), які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій на території України

Дозвіл

189 Дозвіл на застосування металошукачів чи будь-якого іншого пошукового обладнання або відповідної технології на 
об'єктах культурної спадщини Дозвіл

190 Дозвіл на будівництво меліоративних систем місцевого значення та окремих об'єктів інженерної інфраструктури Дозвіл

191 Дозволу на використання об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем для цілей, не пов'язаних з 
меліорацією земель Дозвіл

192 Санітарний дозвіл на використання спеціалізованого автотранспорту, яким доставляються продукти, що надходять на 
судно (санітарний паспорт) Дозвіл

193 Дозвіл на застосування для пульверизаторного фарбування емалі, фарб, матеріалів для грунтування, що містять у собі 
з’єднання зі свинцю Дозвіл

194 Дозвіл (погодження) на відчуження державного майна Дозвіл

195 Дозвіл на здійснення застави майна державних підприємств, що перебувають в управлінні Фонду державного майна 
України Дозвіл

196 Дозвіл на перепланування та зміну функціонального призначення приміщень закладу охорони здоров'я Дозвіл

197 Дозвіл на застосування у навчально-виховному процесі експериментальних навчальних планів, програм з предметів 
інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, підручників та навчальних посібників Дозвіл

198 Дозвіл на провадження діяльності фізичних і юридичних осіб у районі дії Договору про Антарктику Дозвіл

199 Дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання Банку, що приєднується, до Банку-правонаступника Дозвіл

200 Дозвіл на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України Дозвіл

201 Дозвіл на експлуатацію стаціонарної радіостанції на злітно-посадкових майданчиках Дозвіл

202 Дозвіл на поміщення товарів в окремі митні режими Дозвіл

203 Дозвіл на перевантаження товарів, що переміщуються у митному режимі транзиту, з одного транспортного засобу на 
інший Дозвіл

204 Дозвіл на проведення угрупування пакувальних місць, зміни упаковки, маркування, сортування, а також ремонту та 
заміни пошкодженої упаковки Дозвіл

205 Дозвіл на навантаження та/або вивантаження товарів, що переміщуються каботажем Дозвіл

206 Дозвіл на передачу права використання режиму тимчасового ввезення щодо товарів іншій особі Дозвіл

207 Дозвіл на передачу права використання режиму тимчасового вивезення щодо товарів, транспортних засобів 
комерційного призначення іншій особі Дозвіл

208

Дозвіл на проведення підготовки товарів, що зберігаються в митному режимі митного складу на митному складі, до 
продажу (відчуження) та транспортування: консолідація та подрібнення партій, формування відправлень, сортування, 
пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження, взяття проб і зразків товарів 
та інші подібні операції

Дозвіл

209 Дозвіл на тимчасове, з наступним поверненням, вивезення з митного складу товарів, поміщених у митний режим 
митного складу, на строк, обумовлений метою такого вивезення, але не більший ніж 45 днів Дозвіл

210 Дозвіл на видалення відходів (залишків), інших, ніж ті, що утворилися в результаті здійснення операцій з іноземними 
товарами у вільній митній зоні і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані Дозвіл

211 Дозвіл на направлення з метою повернення нереалізованих товарів до пункту пропуску через державний кордон 
України для авіаційного сполучення, де розташований магазин безмитної торгівлі Дозвіл

212 Дозвіл на переробку товарів на митній території України Дозвіл

213
Дозвіл на видалення відходів, інших ніж ті, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки іноземних 
товарів і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані, і підлягають поміщенню в цьому стані у 
відповідний митний режим до закінчення строку переробки товарів

Дозвіл

214 Дозвіл на вивезення товарів для переробки за межами митної території України Дозвіл

215 Дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення або руйнування Дозвіл

216 Дозвіл на поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави Дозвіл

217 Дозвіл на пред'явлення замінених запасних частин та обладнання органу доходів і зборів та оформлення їх для 
вільного обігу на митній території України (за її межами) або знищення під контролем органу доходів і зборів Дозвіл

218
Дозвіл на вивантаження товару на склад органу доходів і зборів якщо доставлені перевізником товари, що 
перебувають під митним контролем, протягом трьох діб не будуть заявлені відповідальною за це особою до жодного 
митного режиму

Дозвіл

219
Дозвіл на зміну місця стоянки (прибуття) транспортного засобу, вивантаження, перевантаження товарів, 
розпакування, пакування чи перепакування товарів, зміну, вилучення чи пошкодження засобів забезпечення 
ідентифікації 

Дозвіл

220 Дозвіл на розміщення товарів гуманітарної допомоги для їх тимчасового зберігання на складах організацій - 
отримувачів гуманітарної допомоги Дозвіл
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221 Дозвіл на проведення операцій із товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем Дозвіл

222 Дозвіл на вивантаження товару з транспортного засобу Дозвіл

223 Дозвіл на вивантаження товарів із суден закордонного плавання та навантаження товарів на зазначені судна Дозвіл

224 Дозвіл на вивантаження товарів з повітряного судна або завантаження товарів на нього Дозвіл

225 Дозвіл на відправлення залізничних транспортних засобів з місць стоянки Дозвіл

226 Дозвіл на видачу припасів або на здійснення інших операцій з припасами Дозвіл

227 Дозвіл на зберігання експрес-перевізником або його повіреним експрес-відправлень товарів до завершення їх 
митного оформлення. Дозвіл

228 Дозвіл на операції з товарами, що зберігаються на складах органів доходів і зборів підприємствами Дозвіл

229 Дозвіл на здійснення декларантом перед подачею митної декларації фізичного огляду товарів з метою перевірки їх 
відповідності опису (відомостям), зазначеному у товаросупровідних документах, взяття проб та зразків товарів Дозвіл

230 Дозвіл на зміну відомостей, зазначених в митній декларації, або відкликання митної декларації Дозвіл

231 Дозвіл на внесення до митної декларації змін щодо збільшення кількості товарів, випущених у вільний обіг на митній 
території України, у зв'язку з виявленням незадекларованих товарів Дозвіл

232

Дозвіл на здійснення навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, 
упакування, перепакування, зважування та визначення інших істотних характеристик товарів, що перебувають під 
митним контролем, взяття проб та зразків таких товарів, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах 
або їх упаковці, транспортних засобах комерційного призначення, а також заміна транспортного засобу комерційного 
призначення.

Дозвіл

233 Дозвіл на проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю 
і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів Дозвіл

234 Дозвіл на взяття проб (зразків) товарів, що зберігаються на митному складі, складі тимчасового зберігання Дозвіл

235 Дозвіл на взяття проб (зразків) товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення Дозвіл

236 Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності Дозвіл

237 Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі Дозвіл

238 Дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу Дозвіл

239 Дозвіл на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу Дозвіл

240 Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання Дозвіл

241 Дозвіл на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу Дозвіл

242 Дозвіл на будівництво (ремонт) господарських об'єктів на території вільної митної зони Дозвіл

243 Дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших країн Дозвіл

244
Дозвіл на проведення окремих валютних операцій за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської 
системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської 
та (або) фінансової системи держави

Дозвіл

245 Дозвіл на переміщення транспортного засобу у зону митного контролю і за її межі Дозвіл

246 Дозвіл на внесення змін до доручення на навантаження транспортного засобу Дозвіл

247 Дозвіл на вивантаження товарів з борту повітряного судна після закінчення прикордонного контролю Дозвіл

248 Дозвіл на розміщення на складі товарів на підставі авіаційної вантажної накладної, товаросупровідних 
(товаротранспортних) документів Дозвіл

249 Дозвіл на утилізацію модулів безпеки серверів Національної системи масових електронних платежів Дозвіл

250 Дозвіл на створення дочірнього банку, філії чи представництва банку на території іншої держави Дозвіл

251 Дозвіл на на реорганізацію банку Дозвіл

252 Дозвіл на використання цінних паперів власної емісії для забезпечення кредитів Дозвіл

253 Дозвіл на здійснення банком інвестиції Дозвіл

254 Дозвіл на неодноразове переміщення через митний кордон України одних й тих самих товарів на митну територію 
України, з подальшим їх реекспортом Дозвіл

255 Дозвіл на тимчасове ввезення контейнерів, пiддонiв, упаковок на умовах та відповідно до положень Конвенції про 
тимчасове ввезення Дозвіл

256 Дозвіл на неодноразове переміщення через митний кордон України одних й тих самих товарів за межі митної 
території України, з подальшим їх реімпортом на митну територію України Дозвіл

257 Дозвіл на тимчасове вивезення контейнерів, пiддонiв, упаковок на умовах та відповідно до положень Конвенції про 
тимчасове ввезення, з подальшим реімпортом таких товарів Дозвіл

258 Дозвіл на ввезення, зберігання або вивезення товарів без накладення митного забезпечення посадової особи митниці 
оформлення та без присутності на МС посадової особи митниці оформлення Дозвіл

259 Дозвіл на ввезення, зберігання або вивезення товарів без накладення митного забезпечення посадової особи митниці 
оформлення та без присутності на МС посадової особи митниці оформлення Дозвіл

260 Дозвіл на здійснення банківських операцій Дозвіл

261 Дозвіл на здійснення емісії іпотечних сертифікатів Дозвіл
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262 Дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю Дозвіл

263 Дозвіл на переобладнання і перепланування жилих будинків, жилих і нежилих у жилих будинках приміщень Дозвіл

264 Дозвіл на внесення змін до даних статистичної звітності Дозвіл

265 Дозвіл на тимчасове мовлення Дозвіл

266 Дозвіл на продовження граничного строку для реалізації активів пенсійного фонду Дозвіл

267 Дозвіл на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів Дозвіл

268 Дозвіл на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача Дозвіл

269

Окремий дозвіл на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної 
установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів (на етапах: будівництва, введення в експлуатацію, 
експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки та на етапах експлуатації і закриття сховища для захоронення 
радіоактивних відходів)

Дозвіл

270 Дозвіл на здійснення перевезень радіоактивних матеріалів Дозвіл

271 Дозвіл на імпорт або експорт джерел іонізуючого випромінювання Дозвіл

272 Дозвіл на використання для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні 
ядерної установки Дозвіл

273 Дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з використанням ядерної підкритичної установки Дозвіл

274
Окремий дозвіл на експлуатацію ядерної установки після виникнення радіаційних аварійних ситуацій або 
реалізації проектних вихідних подій з радіаційними наслідками, або перевищення проектних експлуатаційних меж 
пошкодження ядерного палива

Дозвіл

275 Окремий дозвіл на пуск ядерної установки після плановопопереджувального ремонту з перевантаженням активної 
зони Дозвіл

276 Спеціальний дозвіл на будівництво нових об'єктів по переробці уранових руд та реконструкцію діючих об'єктів Дозвіл

277 Спеціальний дозвіл на експорт (або будь-яке передавання) уранових руд або їх концентратів до країн, що не мають 
ядерної зброї Дозвіл

278 Спеціальний дозвіл на експорт (імпорт) уранових руд або їх концентратів Дозвіл

279 Дозвіл на використання ядерної установки, джерел іонізуючого випромінювання, ядерних матеріалів у медичних 
цілях Дозвіл

280
Дозвіл на передачу радіонуклідних джерел після припинення їх використання або закінчення проектного терміну 
їх експлуатації підприємствам- виробникам або спеціалізованим підприємствам, у тому числі за необхідності 
підприємствам, які здійснюють поводження з радіоактивними відходами

Дозвіл

281 Дозвіл на короткочасний вивіз джерел іонізуючого випромінювання для проведення робіт із ними поза 
підприємством, на яке поширюється дія Санітарного паспорта Дозвіл

282 Дозвіл на проведення діяльності з ремонту блоків, перезарядження (розрядки) приладів, монтажу і демонтажу 
апаратів і установок із радіонуклідними джерелами Дозвіл

283 Дозвіл на поновлення використання джерел іонізуючого випромінювання у разі порушення їхньої герметичності, а 
також після закінчення паспортного терміну експлуатації Дозвіл

284 Дозвіл на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань Дозвіл

285 Дозвіл на виробництво та реалізацію продукції, яка містить радіоактивні речовини понад встановлену норму Дозвіл

286 Спеціальний дозвіл на роботи з введення радіоактивних речовин у вироби і порошкоподібні матеріали Дозвіл

287 Дозвіл на здійснення робіт з дозиметричного контролю Дозвіл

288
Дозвіл на здійснення на об'єкті «Укриття» визначених умовами ліцензії видів робіт чи операцій щодо реалізації 
проекту споруди, системи чи елементу, включаючи її (його) будівництво (монтаж), уведення в експлуатацію або 
експлуатацію

Дозвіл

289 Дозвіл на переміщення через державний кордон відпрацьованого ядерного палива українських атомних 
електростанцій та радіоактивних матеріалів, утворених в результаті його переробки Дозвіл

290 Дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з фізичним захистом ядерних установок, матеріалів, радіоактивних 
відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання Дозвіл

291 Дозвіл на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок 
ядерного інциденту Дозвіл

292 Дозвіл на здійснення діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами Дозвіл

293 Дозвіл на право участі у радіаційному моніторингу Дозвіл

294 Дозвіл на постійні перевезення джерел іонізуючого випромінювання (радіоактивних речовин і матеріалів, пристроїв і 
установок із джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивних відходів) спеціалізованим транспортом Дозвіл

295 Дозвіл на медичне опромінення добровольців з метою отримання наукової медико-біологічної інформації Дозвіл

296 Дозвіл на концентрацію Дозвіл

297 Дозвіл на узгоджені дії Дозвіл

298 Дозвіл на забій тварини Дозвіл

299 Дозвіл на транзит (переміщення) вантажу з продуктами, призначеними для третьої країни, через територію України Дозвіл

300 Дозвіл на придбання, зберігання, носіння, перевезення зброї Дозвіл
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301 Дозвіл на утворення в Україні закладів вищої освіти за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, закладами 
вищої освіти іноземних країн своїх структурних підрозділів на території України Дозвіл

302 Дозвіл на підняття майна, що затонуло в морі Дозвіл

303 Дозвіл на проведення будівельних робіт щодо гідротехнічних споруд у межах території та акваторії морського порту Дозвіл

304 Дозвіл на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати чи пошкодження Дозвіл

305

Дозвіл на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з культивуванням 
рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 розробленням, виробництвом, виготовленням, 
зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією (відпуском), використанням та знищенням наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, уключених до переліку 

Дозвіл

306
Одноразовий тимчасовий дозвіл на заход судна під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів 
про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, за виключенням пасажирських, спортивних, парусних суден та яхт, 
до річкових портів 

Дозвіл

307 Спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею Дозвіл

308 Дозвіл (висновок) на право здійснення міжнародних передач товарів Дозвіл

309 Дозвіл на розроблення проекту землеустрою Дозвіл

310 Дозвіл на розроблення документації із землеустрою Дозвіл

311 Дозвіл на право здійснення любительського і спортивного рибальства Дозвіл

312 Дозвіл на експорт (імпорт) продукції військового призначення і подвійного використання Дозвіл

313
Дозвіл на перевезення залізницею всіма видами відправок (уключаючи ручну поклажу) тварин, птиці, харчових сирих 
тваринних продуктів, сировини тваринного походження, біологічних, хіміко-фармацевтичних препаратів, фуражу та 
інших вантажів

Дозвіл

314 Дозвіл на зміну станції призначення та одержувача вантажу Дозвіл

315 Дозвіл на переадресування імпортних вантажів тваринного походження Дозвіл

316 Дозвіл на переадресацію вагонів з тваринами та птицею, які прибули на станцію, де оголошено карантин, для 
вивантаження на інші станції Дозвіл

317 Дозвіл на виконання наукових та науково-технічних робіт військового призначення, які виконуються для замовників 
іноземних держав Дозвіл

318 Дозвіл на поставлення за межі України продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення Дозвіл

319 Дозвіл на вихід судна з порту Дозвіл

320 Дозвіл на прохід без лоцмана в зоні обов'язкового лоцманського проведення Дозвіл

321 Дозвіл на підйом затонулого майна засобами власника судна або засобами обраної власником суднопіднімальної 
організації Дозвіл

322 Дозвіл на перевезення між портами України суднами, що плавають під іноземним прапором Дозвіл

323 Дозвіл на експлуатацію ядерного судна Дозвіл

324
Дозвіл на пересування автомобільними дорогами великогабаритних та великовагових транспортних засобів до місця 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та у 
зворотному напрямку 

Дозвіл

325 Дозвіл на перехід суден до судноремонтного заводу або порту Дозвіл

326 Дозвіл на експлуатацію високошвидкісного судна Дозвіл

327 Дозвіл на вивезення вантажів у морських портах з території України Дозвіл

328 Дозвіл на вивантаження товарів із судна закордонного плавання, прийнятих до перевезення у контейнерах у порт 
призначення на митній території України Дозвіл

329 Дозвіл на причалювання до судна закордонного плавання, під час його перебування під митним контролем, будь-яких 
плавучих засобів Дозвіл

330 Дозвіл на вивезення транспортних засобів і товарів із зони митного контролю і порту, що переміщуються на суднах 
закордонного плавання Дозвіл

331 Дозвіл на завантаження і розвантаження товарів, що пройшли митний контроль та митне оформлення у 
міжнародному пасажирському залізничному транспорті Дозвіл

332 Дозвіл на вибуття повітряного судна з митної території України Дозвіл

333 Дозвіл на використання повітряного простору України Дозвіл

334
Дозвіл на вибуття повітряного судна чи літального апарата з території України (прибуття на територію України) через 
інші аеропорти, ніж міжнародні, та поза місцем розташування органів доходів і зборів та органів охорони державного 
кордону України 

Дозвіл

335 Дозвіл на виконання польотів Дозвіл

336 спеціальний дозвіл на виконання міжнародних польотів іноземних безпілотних цивільних повітряних суден Дозвіл

337 Дозвіл на виліт цивільного повітряного судна з аеродрому України, приліт повітряного судна до аеродрому України 
або на проліт територією України Дозвіл

338 Дозвіл на експлуатацію повітряної лінії Дозвіл

339 Дозвіл на перевезення вибухових матеріалів і речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї Дозвіл
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340 Дозвіл на участь у кваліфікаційному іспиті з сертифікації аудиторів банків Дозвіл

341 Дозвіл на виконання вантажних операцій на підвищених коліях, складах, майданчиках Дозвіл

342 Дозвіл на примикання під'їзних колій та будівництво тимчасових споруд Дозвіл

343 Дозвіл на переадресування вантажу Дозвіл

344 Дозвіл на перевезення у критих вагонах великовагових вантажів (масою від 500 до 1500 кг в одному місці), громіздких 
та довгомірних (довжиною від 3 до 5 м), а також тіих які за їх властивостями не можна перевозити у відкритих вагонах Дозвіл

345 Дозвіл на переадресування під час перевезення або на станції призначення таких вантажів, як м'ясо та м'ясопродукти 
(за винятком ковбас, топлених жирів та консервів) Дозвіл

346 Дозвіл на перевезення брикетованих субпродуктів без тари на корм тваринам Дозвіл

347 Дозвіл на завантаження (розвантаження) рефрижераторних секцій на двох станціях, розташованих у межах однієї 
залізниці Дозвіл

348 Дозвіл на переадресування вантажів, що перевозяться у прямому змішаному сполучені Дозвіл

349 Дозвіл на право користування пільгами з оподаткування Дозвіл

350 Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення міжнародної передачі будь-якого виробу, обладнання 
чи матеріалу Дозвіл

351 Дозвіл на право здійснення експорту товарів, зазначених у розділі «Категорія I товарів, що можуть бути використані у 
створенні ракетної зброї» Єдиного списку товарів подвійного використання Дозвіл

352 Дозвіл на право здійснення експорту товарів до держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго або обмеження 
на експорт таких товарів Дозвіл

353 Дозвіл на право здійснення експорту послуг з гарантійного обслуговування товарів Дозвіл

354
Відкритий або генеральний дозвіл на право здійснення експорту товарів до держав, якщо такі держави не є 
учасниками відповідного міжнародного режиму експортного контролю, членом якого є Україна, якщо з державою 
кінцевого споживача товарів не укладено міжнародний договір, яким обумовлено такий експорт

Дозвіл

355 Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом Дозвіл

356 Дозвіл на перевезення на міжобласних автобусних маршрутах Дозвіл

357 Дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат Дозвіл

358 Дозволи на виліт повітряних суден для здійснення міжнародних перевезень товарів військового призначення та 
подвійного використання Дозвіл

359 Дозвіл на відвантаження спирту етилового з акцизного складу Дозвіл

360 Дозвіл на право експлуатації метеорологічного обладнання на цивільних аеродромах Дозвіл

361
Дозвіл на виконання польотів ПС над населеними пунктами або над скупченнями людей на відкритому повітрі на 
такій висоті, що не забезпечує виконання посадки без загрози населенню або майну на землі під час виникнення 
надзвичайних обставин

Дозвіл

362
Разовий дозвіл для проведення переговорів, пов'язаних з укладанням конкретних зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) на здійснення міжнародних передач товарів, або для здійснення конкретних передач товарів згідно із 
зазначеними договорами (контрактами) 

Дозвіл

363
Генеральний дозвіл на неодноразове проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів), або неодноразове здійснення таких передач конкретним кінцевим споживачам за 
зовнішньоекономічними договорами (контрактами), що укладаються протягом дії дозволу

Дозвіл

364

Відкритий дозвіл на неодноразове проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів), або неодноразове здійснення таких передач різним кінцевим споживачам конкретної держави 
призначення за такими договорами (контрактами), або в разі здійснення таких передач з державами, які є учасниками 
міжнародних режимів експортного контролю чи стосовно яких здійснюється відповідна державна політика

Дозвіл

365 Дозвіл на переліт державного кордону України поза повітряними коридорами Дозвіл

366 Дозвіл на перетинання державного кордону будь-якими технічними або іншими засобами Дозвіл

367 Дозвіл на виліт українських та іноземних повітряних суден з території України, а також їх посадка після вльоту на 
територію України поза аеропортів (аеродромів), відкритих для міжнародних польотів Дозвіл

368 Дозвіл на продовження біржових торгів, у тому числі на поточній біржовій сесії Дозвіл

369 Дозвіл щодо вильоту і посадки повітряних суден з аеропортів (аеродромів), у яких відсутні пункти пропуску через 
державний кордон України Дозвіл

370 Дозвіл на виконання робіт в охоронній зоні повітряної лінії електропередачі Дозвіл

371 Дозвіл на виконання земляних робіт в охоронній зоні кабельної лінії електропередачі Дозвіл

372 Дозвіл для виконання робіт із встановлення вузлів обліку природного газу Дозвіл

373 Дозвіл на виробництво всього тиражу посібників Дозвіл

374 Дозвіл на публікацію аеронавігаційної інформації в об'єднаному пакеті аеронавігаційної інформації Дозвіл

375 Дозвіл на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання 
цивільними повітряними суднами українських та іноземних авіаперевізників Дозвіл

376 Дозвіл на право здійснення експорту послуг з авіаперевезень товарів військового призначення Дозвіл

377 Дозвіл на польоти повітряного судна за правилами польотів за приладами у межах буфера Дозвіл
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378 Спеціальний дозвіл на виконання міжнародних польотів цивільними повітряними суднами, що прямують транзитом 
через повітряний простір України Дозвіл

379
Дозвіл на використання повітряного простору з метою виконання навчальних, тренувальних, випробувальних 
польотів ПС на аеродромах (постійних злітно-посадкових майданчиках/вертодромах) у спеціально встановлених 
зонах та за спеціально встановленими маршрутами

Дозвіл

380 Дозвіл на перетин меж зон обмеження польотів або тимчасово зарезервованої зони Дозвіл

381 Дозвіл на перетин державного кордону поза спеціально виділеними маршрутами обслуговування повітряного руху, у 
разі виникнення в польоті екстремальної ситуації, що створює загрозу безпеці польотів та життю людей Дозвіл

382 Дозвіл на подальше виконання польоту повітряними суднами України, які повертаються з-за кордону, і перетинають 
державний кордон без дозволу на виконання польоту Дозвіл

383
Дозвіл на перетинання державного кордону у зворотному напрямку за тим самим спеціально виділеним маршрутом 
обслуговування повітряного руху, якщо повітряне судно після перетинання державного кордону України не може 
продовжувати політ 

Дозвіл

384 Дозвіл на подальше виконання польоту цивільними повітряними суднами порушниками після посадки та з’ясування 
причин порушення ними порядку використання повітряного простору Дозвіл

385 Дозвіл на розробку плану ліквідації аварій для складу вибухових матеріалів промислового призначення Дозвіл

386 Дозвіл на експлуатацію злітно-посадкових майданчиків для авіаційно-хімічних робіт в сільскому та лісовому 
господарстві Дозвіл

387 Дозвіл на експлуатацію злітно-посадкових майданчиків, призначених для виконання польотів легких повітряних 
суден у повітряному просторі України Дозвіл

388 Диспетчерський дозвіл на входження командира повітряного судна до диспетчерської зони Дозвіл

389 Дозвіл на перехід на контрольований політ Дозвіл

390 Дозвіл на перевезення військової зброї та спорядження повітрям Дозвіл

391 Дозвіл на виконання маневрів з підвищеними кутами крену Дозвіл

392 Дозвіл на виконання крутих заходжень на посадку Дозвіл

393 Дозвіл на експлуатацію літака відповідно до головного переліку мінімального обладнання Дозвіл

394 Дозвіл на виконання польотів відповідно до застосовних вимог льотної придатності Дозвіл

395 Дозвіл на вихід з пристаней, причалів, баз для стоянки і з пунктів базування та плавання маломірних суден, інших 
плавзасобів, суден рибного господарства в позанавігаційний період і темної пори доби Дозвіл

396 Дозвіл на експлуатацію маломірних суден, інших плавзасобів Дозвіл

397 Дозвіл на продовження періоду вахти до одного місяця Дозвіл

398 Дозвіл аєропорту на здійснення міжнародних польотів Дозвіл

399 Дозвіл на скидання стічної води через аварійний випуск Дозвіл

400 Дозвіл на здійснення підготовки наземних авіаційних спеціалістів до експлуатації електрогазової техніки Дозвіл

401 Дозвіл на застосування нових знарядь та способів лову, які не передбачені Правилами рибальства Дозвіл

402 Дозвіл на продаж сіткових матеріалів, знарядь лову і пристосувань до них, застосування яких заборонено правилами 
рибальства Дозвіл

403 Дозвіл на ввезення до порту та вантажні операції з пожежонебезпечними вантажами Дозвіл

404 Дозвіл на забій підозрюваних у зараженні тварин з неблагополучного пункту Дозвіл

405 Дозвіл на перегрупування жуйних тварин у господарстві Дозвіл

406 Дозвіл на право керування машинами інших категорій Дозвіл

407 Дозвіл до застосування активного фармацевтичного інгредієнту у виробництві готових лікарських засобів Дозвіл

408 Дозвіл на використання апробованої технології виготовлення клітинних/тканинних трансплантатів та застосування 
трансплантації клітин/тканин як методу лікування Дозвіл

409 Дозвіл на право здійснення любительського і спортивного рибальства на засадах спеціального використання водних 
живих ресурсів Дозвіл

410 Дозвіл на плавання в межах портових вод Дозвіл

411 Дозвіл на буксирування, швартування і перестановку несамохідних суден у порту Дозвіл

412 Дозвіл на придбання, зберігання, облік і перевезення вибухових матеріалів Дозвіл

413 Дозвіл на виконання функцій екзаменатора авіаційного персоналу Дозвіл

414 Дозвіл на відстрочення медичної сертифікації власника свідоцтва, який виконує польоти в районі, віддаленому від 
місцезнаходження встановленого Центральною лікарсько-льотною сертифікаційною комісією Дозвіл

415 Дозвіл на плавання судна за протилежною бровкою каналу Дозвіл

416 Дозвіл (ліцензія) на надання послуг з виконання робіт протипожежного призначення Дозвіл

417 Дозвіл залишити борт судна чи місце аварії судна, що сіло на мілину чи затонуло Дозвіл

418 Дозвіл на здійснення особливих перевезень Дозвіл

419 Дозвіл на проведення спортивних заходів, водних свят Дозвіл
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420 Дозвіл на внесення змін у конструкції споруд та пристроїв на ділянках, де пасажирські поїзди рухаються із швидкістю 
більше 140 км/год. Дозвіл

421 Дозвіл на відкриття на діючих переїздах автобусного руху Дозвіл

422 Дозвіл на пересічення залізниць лініями електропередачі й зв'язку, нафтогазопродуктопроводами, водопроводами й 
іншими наземними й підземними пристроями Дозвіл

423 Дозвіл на проведення робіт з реконструкції й капітального ремонту споруд та пристроїв, будівництва нових 
роздільних пунктів Дозвіл

424 Дозвіл на відправлення великовагових поїздів Дозвіл

425 Дозвіл на ввезення та/або вивезення тварин, вага яких разом із засобом перевезення перевищує вісім кілограмів Дозвіл

426 Дозвіл на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами 
сльозоточивої та дратівної дії Дозвіл

427 Дозвіл на підключення електроустановки Дозвіл

428 Дозвіл на подачу напруги Дозвіл

429 Дозвіл на відвідання об’єкта приватизації Дозвіл

430 Дозвіл на застосування компонентів крові або вхідних матеріалів, реактивів Дозвіл

431

Дозвіл на вивезення за межі України донорської крові та її компонентів спеціалізованими установами і закладами 
переливання крові, відповідними підрозділами закладів охорони здоров'я для одержання з них препаратів, які в 
Україні не виготовляються чи виготовляються в недостатній кількості, за умови необхідності забезпечення цими 
препаратами потреб охорони здоров'я населення України і обов'язкового повернення їх в Україну або в обмін на нові 
технології виробництва препаратів з донорської кров

Дозвіл

432
Дозвіл на вивезення власної (аутологічної) донорської крові та/або її компонентів за межі України з метою 
використання їх у необхідних випадках для надання медичної допомоги особі, яка дала кров, членам її сім'ї або іншим 
особам

Дозвіл

433
Дозвіл на здійснення перевантаження товарів з дорожнього транспортного засобу, на який накладено митне 
забезпечення та який потребує заміни, на дорожній транспортний засіб, за допомогою якого здійснюватиметься 
подальше перевезення за книжкою міжнародних дорожніх перевезень (МДП)

Дозвіл

434 Дозвіл на продовження перевезення товарів іншим перевізником, якщо держателем книжки МДП не може бути 
забезпечено подальше перевезення товарів дорожнім транспортним засобом, який йому належить Дозвіл

435 Дозвіл використовувати книжки міжнародних дорожніх перевезень Дозвіл

436 Дозвіл суднам на перехід з одної водойми в іншу Дозвіл

437 Дозвіл на перевезення небезпечних вантажів судном Дозвіл

438 Дозвіл на розвантаження з суден небезпечних вантажів, що прямують до порту Дозвіл

439 Дозвіл на нічні вантажно-розвантажувальні роботи на суднах з нафтопродуктами в тарі Дозвіл

440 Дозвіл на виконання вогневих робіт на судні Дозвіл

441 Дозвіл диспетчера порту на виконання баластних операцій на акваторії порту Дозвіл

442 Дозвіл на право керування річковим або маломірним судном Дозвіл

443 Дозвіл на захід судна до морського порту Дозвіл

444 Дозвіл на використання маркувальних машин Дозвіл

445 Дозвіл на ввезення пошти Дозвіл

446 Дозвіл на початок роботи аеропорту Дозвіл

447 Дозвіл на право виконання робіт, пов'язаних з забезпеченням безпеки польотів Дозвіл

448 Дозвіл (заборона) зимового відстою суден із зазначенням місць, відведених для цього Дозвіл

449 Дозвіл на ремонтні роботи в період навігації, пов'язані з виведенням споруди із експлуатації Дозвіл

450 Дозвіл (ліцензія) на об'єкт дозвільної системи Дозвіл

451 пільговий дозвіл на право займання певним моряком певної посади на визначеному морському судні Дозвіл

452 Дозвіл на відвантаження спирту етилового з акцизного складу Дозвіл

453 Дозвіл на вивезення з території порту (термінала, складу) контейнерів Дозвіл

454 Дозвіл щодо буксирування причепу Дозвіл

455 Дозвіл на проставлення свого ідентифікаційного номеру на кожному перевіреному зразку холодильних приладів Дозвіл

456 Дозвіл на маркування знаком відповідності технічним регламентам Дозвіл

457 Дозволи на придбання, зберігання й використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, 
пристроїв та патронів до неї Дозвіл

458 Дозвіл на відкриття об’єкта дозвільної системи Дозвіл

459 Дозвіл на перевезення (через митний кордон України, територією України, транзит через територію України) 
вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до неї Дозвіл

460 Дозволи на придбання, зберігання, й використання холодної зброї Дозвіл

461 Дозвіл на перевезення (через митний кордон України, територією України, транзит через територію України) холодної 
зброї Дозвіл
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462 Дозвіл на придбання, зберігання, й використання охолощеної зброї, пристроїв та патронів до неї Дозвіл

463 Дозвіл на перевезення (через митний кордон України, територією України, транзит через територію України) 
охолощеної зброї, пристроїв та патронів до неї Дозвіл

464 Дозвіл на придбання, зберігання, й використання пневматичної зброї, пристроїв та патронів до неї Дозвіл

465 Дозвіл на перевезення (через митний кордон України, територією України, транзит через територію України) 
пневматичної зброї, пристроїв та патронів до неї Дозвіл

466 Дозвіл на відкриття та функціонування сховищ, складів і баз, де зберігається вогнепальна зброя, боєприпаси до неї, 
основні частини зброї, холодної зброї, охолощеної зброї, пневматичної зброї Дозвіл

467 Дозвіл на придбання, зберігання вибухових матеріалів і речовин Дозвіл

468 Дозвіл на перевезення (через митний кордон України, територією України, транзит через територію України) 
вибухових матеріалів і речовин Дозвіл

469 Дозвіл на відкриття та функціонування стрілецьких тирів і стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів Дозвіл

470 Дозвіл на відкриття та функціонування підприємств і майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної зброї Дозвіл

471 Дозвіл на відкриття та функціонування підприємств і майстерень з виготовлення і ремонту холодної зброї Дозвіл

472 Дозвіл на відкриття та функціонування піротехнічних майстерень Дозвіл

473 Дозвіл на відкриття та функціонування пунктів вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил 
поводження з ними та їх застосування Дозвіл

474 Дозвіл на відкриття та функціонування магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до неї, 
пристроїв та патронів до них Дозвіл

475 Дозвіл на влаштування рублених або каркасно-засипних стін сховищ вибухових речовин Дозвіл

476 Дозвіл на ввезення військової техніки для проведення ремонту і модернізації та вивезення її з території України Дозвіл

477 Дозвіл на передачу замовникам інформації, що становить державну таємницю, для ремонту або модернізації техніки 
та техніки, що є матеріальним носієм такої інформації Дозвіл

478 Дозвіл на підкріплення/вивезення та збільшення/зменшення готівки до (із) запасів готівки на зберіганні Дозвіл

479 Дозвіл на прийняття небанківською фінансовою установою - управителем на себе комерційних ризиків при створенні 
фонду фінансування будівництва виду Б на об'єкт будівництва Дозвіл

480 Дозволи на здійснення клірингових операцій та розрахунків Дозвіл

481 Дозвіл на проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини банків та через їх власні 
розрахункові системи Дозвіл

482 Дозвіл на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів Дозвіл

483 Дозвіл на здійснення депозитарної діяльності Дозвіл

484 Дозвіл на проведення переговорів стосовно укладення договорів купівлі-продажу виробів ракетної техніки, а також 
обладнання, матеріалів і технологій, що використовуються для створення ракетної зброї Дозвіл

485 Дозвіл на проведення операції з використанням електронного платіжного засобу Дозвіл

486 Дозвіл на діяльність з емісії електронних платіжних засобів та еквайрингу Дозвіл

487 Дозвіл на реекспорт товарів, які підлягають державному експортному контролю Дозвіл

488 Дозвіл на проведення демонстраційних польотів у повітряному просторі України Дозвіл

489 Дозвіл повітряному судну рухатись Дозвіл

490 Дозвіл на перетин заборонених зон, якщо використовується їх повітряний простір Дозвіл

491 Дозвіл на польоти експериментальних повітряних суден Дозвіл

492 Дозвіл на запуск двигуна (буксирування) і вирулювання на старт Дозвіл

493 Дозвіл керівника польотів на перехід льотних екіпажів на іншу радіочастоту Дозвіл

494 Дозвіл на право вільних зносин з портом (аеропортом) Дозвіл

495 Дозвіл на виконання операцій з довірчого управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та 
фізичними особами Дозвіл

496 Дозвіл на розміщення та/або обіг за межами України цінних паперів українських емітентів Дозвіл

497 Дозвіл оптового постачальника електричної енергії Дозвіл

498 Дозвіл на проведення водолазних робіт під час стоянки судна в порту Дозвіл

499 Дозвіл на розвантаження навальних та сипучих вантажів з напіввагонів з використанням грейфера Дозвіл

500 Дозвіл на управління іпотечними активами в інтересах установника управління іпотечними активами Дозвіл

501 Дозвіл на прохід судна каналом Дозвіл

502 Дозвіл на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами Дозвіл

503 Дозвіл на приєднання об’єкта до газотранспортної/газорозподільної системи Дозвіл

504 Дозвіл на експлуатацію об'єктів житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, 
побутового обслуговування, транспорту, зв'язку Дозвіл

505 Дозвіл на розвантаження транспортного засобу, яким доставлено вантаж експрес-перевізником Дозвіл

506 Дозвіл на сортування та обробку міжнародного експрес-відправлення Дозвіл
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507 Дозвіл на відкриття нових переїздів IV категорії Дозвіл

508 Дозвіл на встановлення додаткових автоматичних (напівавтоматичних) шлагбаумів на переїздах, які обладнані 
автоматичною світлофорною сигналізацією з автоматичними (напівавтоматичними) шлагбаумами Дозвіл

509 Дозвіл на польоти до країн, які визначені як країни з нестабільним становищем Дозвіл

510 Разовий дозвіл на право здійснення експорту товарів, що підлягають державному експортному контролю Дозвіл

511 Дозвіл на включення субординованого боргу до капіталу банку Дозвіл

512 Дозвіл на включення фінансової допомоги акціонерів до основного капіталу банку Дозвіл

513 Дозвіл на уключення капітального інструменту з умовами списання/конверсії до капіталу банку Дозвіл

514 Дозвіл на дострокове погашення субординованого боргу в повному обсязі або частково Дозвіл

515 Дозвіл на дострокове погашення капітального інструменту (у повній сумі або частково) Дозвіл

516 Дозвіл на операції із запасами готівки на зберіганні (у тому числі зношеної) Дозвіл

517 Попередній дозвіл на скидання водяного баласту із судна під час стоянки в порту Дозвіл

518 Дозвіл на використання палива Дозвіл

519 Дозвіл на вивезення товарів за межі складу Дозвіл

520 Дозвіл на навантаження товарів на борт повітряного судна та вивезення їх за межі митної території України Дозвіл

521 Дозвіл на посадку пасажирів на борт повітряного судна Дозвіл

522 Дозвіл на заміну, доповнення або вилучення окремих складових комплектних об'єктів або їх частин Дозвіл

523 Дозвіл на внесення змін до відомостей, зазначених у митній декларації або її відкликання Дозвіл

524 Дозвіл на доставку товарів автомобільним транспортом в інше місце, ніж зазначене в переліку місць доставки. Дозвіл

525 Дозвіл на здійснення операцій з розміщення за кордоном валютних цінностей без індивідуальної ліцензії на будь-яких 
власних рахунках, а не лише на кореспондентських Дозвіл

526
Дозвіл на пуск природного газу на газоспоживальне обладнання підприємства після обстеження державним 
інспектором з енергозбереження обладнання щодо надійності та готовності його до приймання і ефективного 
використання природного газу

Дозвіл

527 Дозвіл на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення Дозвіл

528 Дозвіл на повторне використання очищеної стічної води та осаду Дозвіл

529 Погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки Погодження

530 Погодження про утворення школи вищої спортивної майстерності Погодження

531 Погодження на набуття або збільшення істотної участі в банку Погодження

532 Погодження паспорту водного об'єкта Погодження

533 Погодження графіку робіт із вселення водних біоресурсів Погодження

534 Погодження документу, який підтверджує зобов’язання підприємства щодо застосування ввезених товарів лише для 
власного виробництва з відповідним обґрунтуванням та розрахунками Погодження

535 Погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, мпорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році Погодження

536 Погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2006 році Погодження

537 Погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році Погодження

538 Погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2008 році Погодження

539 Погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2007 році Погодження

540 Погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2009 році Погодження

541 Погодження технологічних карт стосовно лісівничих вимог Погодження

542 Погодження заяви про затвердити Режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта Погодження

543 Погодження режиму рибогосподарської експлуатації водного об'єкта Погодження

544 Погодження технологіії виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв Погодження

545 Погодження плану проведення остаточної дезінфекції Погодження

546 Погодження на видачу ліцензії на окремі види м'яса та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році Погодження

547 Погодження заяви про отримання насіння з резервного фонду Погодження

548 Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок Погодження

549 Погодження проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) Погодження

550 Погодження будівництво, реконструкцію підприємств (цехів), споруд Погодження

551 Погодження новозбудованих (реконструйованих) переробних підприємств Погодження

552 Погодження уведення в експлуатацію новозбудованих, реконструйованих та капітально відремонтованих 
підприємств та цехів (майстерні) Погодження

553 Погодження режиму роботи спеціалізованих магазинів Погодження

554 Погодження режиму роботи аптеки Погодження
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555 Погодження стосовно ввезення нерайоновані породи бджіл в Україну лише в наукових цілях Погодження

556 Погодження встановлення користувачами мисливських угідь пропускної спроможність мисливських угідь Погодження

557 Погодження на утримання та розведення мисливських тварин у неволі чи напіввільних умовах Погодження

558 Погодження плану рибоводно-меліоративних заходів Погодження

559 Погодження місця розташування і висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може 
вплинути на безпеку польотів та роботу засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення) Погодження

560 Погодження про створення культурно рибного господарства Погодження

561 Погодження про акліматизацію (реакліматизацію), переселення і розведення нових для фауни України або генетично 
змінених водних живих ресурсів, зариблення водойм тощо Погодження

562 Погодження режиму роботи торговельного об'єкта Погодження

563 Погодження технологічніх, калькуляційніх карток на коктейлі Погодження

564 Погодження режиму навчання та виховання, навчально-трудове навантаження дітей і підлітків Погодження

565 Погодження на зведення житлових, виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд Погодження

566 Погодження про утворення закладу загальної середньої освіти Погодження

567 Погодження статуту навчально-реабілітаційного центру приватної форми власності Погодження

568 Погодження робочого навчального плану навчально-реабілітаційного центру Погодження

569 Погодження структури навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри та режим роботи) 
навчально-реабілітаційного центру Погодження

570 Погодження призначення керівника навчально-реабілітаційного центру приватної форми власності та його 
заступників Погодження

571 Погодження статуту дошкільного навчального закладу сімейного типу Погодження

572 Погодження режиму роботи дошкільного навчального закладу сімейного типу Погодження

573 Погодження плану роботи закладів дошкільного навчального закладу сімейного типу , який складається на 
навчальний рік і оздоровчий період Погодження

574 Погодження статуту спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату) Погодження

575 Погодження режиму роботи спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату) Погодження

576 Погодження робочого навчального плану спеціальної загальноосвітньої школи (школи-інтернату) Погодження

577 Погодження призначення директора спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату (школи) та цого заступників Погодження

578 Погодження режиму роботи загальноосвітньої школи-інтернату та загальноосвітню санаторну школу-інтернат Погодження

579 Погодження робочого навчального плану загальноосвітньої школи-інтернату та загальноосвітню санаторну школу-
інтернат Погодження

580 Погодження експериментального робочого навчального плану загальноосвітньої школи-інтернату та 
загальноосвітню санаторну школу-інтернат Погодження

581 Погодження статуту дошкільного навчального закладу Погодження

582 Погодження режиму роботи дошкільного навчального закладу Погодження

583 Погодження плану роботи дошкільного навчального закладу Погодження

584 Погодження статуту центру туризму учнівської молоді приватної форми власності Погодження

585 Погодження статуту приватного центру, будинку, клубу еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції 
юних натуралістів Погодження

586
Погодження що насіння сорту, внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та 
розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, яке ввозиться в 
Україну (вивозиться за межі території України)

Погодження

587 Погодження відведення землі та водного простору для торговельного мореплавства, здійснення будівельних та інших 
робіт у зоні дії навігаційного обладнання і морських шляхів Погодження

588 Погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними 
органами іншим особам у володіння, користування або управління Погодження

589 Погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними 
органами іншим особам у володіння, користування або управління Погодження

590 Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів Погодження

591
Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, 
меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх 
територій і зон охорони

Погодження

592
Погодження проектів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг, залізничних переїздів, 
комплексів дорожнього сервісу та інших споруд у межах смуги відведення автомобільних доріг або червоних ліній 
міських вулиць і доріг

Погодження

593 Погодження плану розвитку гірничих робіт підприємства Погодження

594 Погодження технічного проекту гірничого підприємства Погодження

595 Погодження проекту ліквідації або консервації гірничого підприємства Погодження
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596 Погодження ліквідації і консервації гірничодобувних обєктів або їх ділянок Погодження

597 Погодження режиму роботи закладу ресторанного господарства Погодження

598 Погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм Погодження

599 Погодження проекту паспорту місця видалення відходів Погодження

600 Погодження маршруту великовагових та/або великогабаритних транспортних засобів Погодження

601 Погодження проекту перепрофілювання, консервації чи ліквідації вугледобувного підприємства Погодження

602 Погодження охоронних договорів на пам’ятки національного значення Погодження

603 Погодження режиму роботи АЗС і спеціалізованих магазинів Погодження

604 Погодження режиму роботи майданчиків для паркування Погодження

605 Погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського походження та газу 
природного у газоподібному стані українського походження за зовнішньоекономічними контрактами (договорами) Погодження

606 Погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних операцій з паливом рідким (мазутом) за 
зовнішньоекономічними контрактами (договорами) Погодження

607 Погодження проектної документації на облаштування родовища Погодження

608 Погодження повернення ліквідованих нафтових і газових свердловин в експлуатаційний фонд Погодження

609 Погодження захоронення шламу, що містить токсичні компоненти Погодження

610 Погодження плану роботи з випробування пластів, що містять сірководень, трубними випробувачами в процесі 
буріння свердловин Погодження

611 Погодження інструкції про порядок прибирання пилу у виробничих приміщеннях з робочих місць та майданчиків, 
проходів та сходів Погодження

612 Погодження графіку аналізу повітря на робочих місцях на запиленість і загазованість Погодження

613 Погодження інструкції щодо зберігання, перевезення і знищення відходів шкідливих або отруйних речовин Погодження

614 Погодження місця і терміну проведення заходів з атракціонами Погодження

615
Погодження проекту на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт, пов’язаних з 
експлуатаційним днопоглибленням на внутрішніх підхідних, судноплавних каналах та портових акваторіях, з метою 
підтримання заданих навігаційних габаритів)

Погодження

616 Погодження видачі дозволу на проведення робіт на землях водного фонду Погодження

617 Погодження графіку здійснення посадовою особою суб'єкта господарювання періодичності контролю щодо цілісності 
пломб або печаток Погодження

618 Погодження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел 
забруднення на стан атмосферного повітря Погодження

619 Погодження видачі дозволу на проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів, коли маршрут 
проходить автомобільними дорогами загального користування кількох областей та Автономної Республіки Крим Погодження

620 Погодження видачі дозволу на проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів, якщо маршрут не 
виходить за межі однієї області чи Автономної Республіки Крим Погодження

621 Погодження видачі дозволу на проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів, коли маршрут 
проходить вулицями населених пунктів Погодження

622 Погодження видачі дозволу, якщо висота великогабаритного транспортного засобу з вантажем або без нього від 
поверхні дороги становить більш як 4,5 метра Погодження

623 Погодження плану локалізації і ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки Погодження

624 Погодження проектів будівництва і реконструкції залізничних під'їзних колій, а також пристроїв, призначених для 
навантаження, вивантаження і очищення вагонів Погодження

625 Погодження тарифів на перевезення пасажирів і багажу в приміському сполученні Погодження

626 Погодження запровадження тимчасового обмеження щодо перевезень в окремі райони під час стихійного лиха, 
виникнення інших надзвичайних обставин, скупчення нерозвантажених транспортних засобів у пунктах призначення Погодження

627 Погодждення розміщення споруд та інших об'єктів трубопровідного транспорту на землях, наданих у користування 
підприємствам трубопровідного транспорту Погодження

628 Погодження плану взаємодії і взаємодопомоги під час виконання робіт в особливий період Погодження

629
Погодження плану спільних заходів щодо забезпечення умов безаварійної експлуатації об'єктів трубопровідного 
транспорту і виконання робіт в умовах  
надзвичайного стану

Погодження

630 Погодження на добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок Погодження

631 Погодження терміну заготівлі сіна у разі наявності у травостої видів рослин, віднесених до Червоної книги України Погодження

632 Погодження місця розташування полігона захоронення неутилізованих відходів Погодження

633 Погодження навчального плану ліцею, у разі зміни складових державного компонента базового навчального плану 
Міносвіти Погодження

634 Погодження нормативів водопостачання Погодження

635 Погодження стосовно видачі спеціальних дозволів на користування надрами для розробки родовищ підземних вод Погодження

636 Погодження проектів водоохоронних зон Погодження
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637 Погодження індивідуального реглементу скидання забруднених стічних чи шахтних, кар'єрних, рудникових вод Погодження

638 Погодження щодо забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на 
ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Погодження

639 Погодження на розміщення споруд та інших об'єктів транспорту на землях, наданих в користування підприємствам 
транспорту Погодження

640 Погодження про влаштування на дорогах загального користування стоянок автомобільного транспорту, що 
охороняються, та їх обладнання об'єктами сервісу Погодження

641 Погодження правил користування, ремонту і утримання приватних і відомчих дорожніх об'єктів та правил їх охорони Погодження

642 Погодження спеціально облаштованих місць власниками дорожніх об'єктів для виїзду на проїзну частину учасників 
руху Погодження

643 Погодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки 
дорожнього руху Погодження

644

Погодження пропозицій стосовно обладнання засобами організації дорожнього руху місць виконання дорожніх 
робіт, проектів та схем організації дорожнього руху, маршрутів руху пасажирського транспорту, маршрутів 
організованого руху громадян і місць їх збору, порядку проведення спортивних та інших масових заходів, які можуть 
створити перешкоди дорожньому руху

Погодження

645

Погодження видачі дозволу обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, 
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкт якого належить до другої 
або третьої групи

Погодження

646 Погодження видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
об’єкт якого належить до першої групи Погодження

647
Погодження видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
об’єкт якого знаходиться на території зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що 
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

Погодження

648 Погодження на викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки Погодження

649 Погодження діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях Погодження

650 Погодження на видобування надр та вибухові роботи Погодження

651 Погодження проектів забудови, будівництва та реконструкції підприємств та інших об’єктів, які впливають або можуть 
впливати на стан атмосферного повітря Погодження

652 Погодження видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення (крім корисних копалин) Погодження

653 Погодження проекту плану реорганізації Погодження

654 Погодження переліку внутрішньоаптечної заготовки, що виробляє (виготовляє) аптека Погодження

655 Погодження порядку організації безпечних туристичних подорожей історичними та визначними місцями України за 
пішохідними та велотуристичними маршрутами Погодження

656 Погодження плану заходів щодо забезпечення охорони навколишнього природного середовища, захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій Погодження

657 Погодження регламентів роботи центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру та юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги Погодження

658 Погодження плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Погодження

659 Погодження проектних технологічних документів на розробку родовищ Погодження

660 Погодження плану розконсерваційних робіт свердловини Погодження

661 Погодження типової схеми противикидного обладнання для кожного району бурових робіт Погодження

662 Погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копали Погодження

663 Погодження надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин 
місцевого значення Погодження

664 Попередні погодження про надання земельної ділянки на користування надрами Погодження

665 Погодження проекту робіт на дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного 
значення Погодження

666 Попередні погодження про надання надр у користування для видобування підземних вод (крім мінеральних) і 
розробки родовищ торфу Погодження

667 Погодження на видобування корисних копалин місцевого значення і торфу з застосуванням спеціальних технічних 
засобів, які можуть призвести до небажаних змін навколишнього природного середовища Погодження

668 Погодження правил технічної експлуатації, проектів і планів розробки родовищ корисних копалин та переробки 
мінеральної сировини Погодження

669 Погодження на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на 
ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Погодження

670 Погодження на забудову площ залягання корисних копалин місцевого значення, а також розміщення на ділянках їх 
залягання підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Погодження
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671 Погодження місця будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, а також впровадження нової техніки, технології, 
матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу Погодження

672 Погодження на заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування Погодження

673 Погодження періоду заготівлі сіна у разі наявності у травостої видів рослин, віднесених до Червоної книги України Погодження

674 Погодження на розчищення лісових ділянок у зв'язку з будівництвом лісових доріг за межами виділення лісових 
ділянок Погодження

675 Погодження видачі дозволів на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання 
кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду Погодження

676 Погодження режимів рибогосподарської експлуатації водних об'єктів Погодження

677 Погодження стосовно підвищення або зниження рівня води у рибогосподарських водних об'єктах Погодження

678 Погодження на будівництво або будь-які інші роботи на території та акваторії, відведених порту Погодження

679 Погодження стосовно проведення державної реєстрації змін до статуту банку Погодження

680 Погодження змін до статуту банку, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Погодження

681 Погодження плану дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними 
відходами Погодження

682 Погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів) Погодження

683 Погодження місць розміщення небезпечних об'єктів поводження з відходами Погодження

684 Погодження вдкриття нового внутрішньообласного автобусного маршруту, який пролягає через територію обласних 
центрів та/або міст обласного значення, та/або міст районного значення Погодження

685 Погодження місця зупинки автобусів приміських маршрутів на території населених пункті Погодження

686 Посвідчення про реєстрацію суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів Посвідчення

687 Посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів (прокатне посвідчення) Посвідчення

688 Реєстраційне посвідчення на ветеринарний препарат Посвідчення

689 Реєстраційне посвідчення на кормові добавки, премікси та готові корми Посвідчення

690 Реєстраційне посвідчення на лікарський засіб Посвідчення

691 Акредитаційне посвідчення експерта-гемолога Посвідчення

692 Кваліфікаційне посвідчення фахівців з питань фондового ринку Посвідчення

693 Посвідчення страхового агента Посвідчення

694 Посвідчення про якість зерна (сертифікат якості) Посвідчення

695 Посвідчення придатності до експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення  
польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України (Сертифікат відповідності) Посвідчення

696 Посвідчення про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів Посвідчення

697 Посвідчення про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин Посвідчення

698 Посвідчення про допуск до експлуатації злітно-посадкового майданчика Посвідчення

699 Посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного виконання роботи з пестицидами і 
агрохімікатами Посвідчення

700 Допуск (посвідчення) на право роботи з пестицидами і агрохімікатами Посвідчення

701 Посвідчення про реєстрацію імпортера (замовника) алкогольних напоїв, тютюнових виробів Посвідчення

702 Посвідчення про реєстрацію особи, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного 
пакувального матеріалу Посвідчення

703 Посвідчення про реєстрацію особи, яка здійснює господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом 
об'єктів регулювання Посвідчення

704 Посвідчення на засоби РТЗ польотів та авіаційного електрозв'язку Посвідчення

705 Посвідчення придатності до експлуатації метеорологічного обладнання, встановленого на аеродромах ЦА Посвідчення

706 Посвідчення якості насіння Посвідчення

707 Реєстраційне посвідчення РРО з купівлі-продажу іноземної валюти Посвідчення

708 Реєстраційне посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем Посвідчення

709 Ветеринарне свідоцтво Свідоцтво

710 Свідоцтво про державну метрологічну атестацію та повірку Свідоцтво

711 Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації 
та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології Свідоцтво

712 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Свідоцтво

713
Кваліфікаційне свідоцтво про складання екзамену на відповідність знань кваліфікаційному мінімуму за певним 
напрямом діяльності – для аварійних комісарів, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового 
випадку в сільському господарстві (за спеціалізацією «рослинництво»)

Свідоцтво

714 Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача Свідоцтво

715 Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності Свідоцтво
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716 Племінне свідоцтво (сертифікат) Свідоцтво

717 Свідоцтво про реєстрацію суб’єкта племінної справи у тваринництві Свідоцтво

718 Просте та подвійне складські свідоцтва Свідоцтво

719 Свідоцтво про реєстрацію/акредитацію центру сертифікації ключів у Засвідчувальному центрі Національного банку 
України Свідоцтво

720 Реєстраційне свідоцтво свиней Свідоцтво

721 Реєстраційне свідоцтво вівці/кози Свідоцтво

722 Свідоцтво аудитора з сертифікації (агронома-інспектора) Свідоцтво

723 Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг Свідоцтво

724 Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір Свідоцтво

725 Свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товарів Свідоцтво

726 Свідоцтво про авторство на сорти рослин Свідоцтво

727 Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин Свідоцтво

728 Свідоцтво представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин Свідоцтво

729 Свідоцтво про атестацію закладу освіти Свідоцтво

730 Свідоцтво про державну атестацію наукової установи Свідоцтво

731 Свідоцтво про державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Свідоцтво

732 Свідоцтво про атестацію автостанції Свідоцтво

733 Свідоцтво про встановлення об’єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії Свідоцтво

734 Свідоцтво про визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення 
небезпечних вантажів Свідоцтво

735 Свідоцтво про визначення центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів Свідоцтво

736
Свідоцтво про визначення навчального центру з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких 
пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, з питаннями безпеки перевезень, охорони праці та 
пожежної безпеки

Свідоцтво

737 Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів Свідоцтво

738 Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками й 
пломбами Свідоцтво

739 Свідоцтво на експлуатацію місця зберігання вибухових матеріалів (Свідоцтво на зберігання вибухових матеріалів) Свідоцтво

740 Свідоцтво на придбання вибухових матеріалів Свідоцтво

741 Свідоцтво авіаційного медичного центру Свідоцтво

742 Свідоцтво на топографію інтегральної мікросхеми Свідоцтво

743 Свідоцтво платника єдиного податку Свідоцтво

744 Свідоцтво про відповідність транспортного засобу вимогам Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних 
харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень Свідоцтво

745 Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво

746 Свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності Свідоцтво

747 Свідоцтво національного фільму Свідоцтво

748 Свідоцтво про належність палива до альтернативного Свідоцтво

749 Свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю Свідоцтво

750 Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів Свідоцтво

751 Свідоцтво про реєстрацію саморегулівної організації фінансової установи Свідоцтво

752 Свідоцтво експертів-гемологів Свідоцтво

753 Свідоцтво на раціоналізаторські пропозиції Свідоцтво

754 Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної 
допомоги Свідоцтво

755 Свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування Свідоцтво

756 свідоцтво про державну реєстрацію технологічного парку Свідоцтво

757 Свідоцтво про одержання категорії спортивній школі Свідоцтво

758 Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів Свідоцтво

759 Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей Свідоцтво

760 Свідоцтво про включення наукових об’єктів, яким надано статус таких, що становлять національне надбання, до 
Реєстру Свідоцтво

761 Реєстраційне посвідчення (свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових радіонавігаційних систем Свідоцтво
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762 Свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками Свідоцтво

763 Свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, 
ліквідатора) Свідоцтво

764 Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Свідоцтво

765 Державне свідоцтво на право проведення наукової та науково-технічної експертизи Свідоцтво

766 Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта - дорадника Свідоцтво

767 Кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів Свідоцтво

768 Реєстраційне свідоцтво про присвоєння ідентифікатора об'єкта Свідоцтво

769 Свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу Свідоцтво

770 Свідоцтв про реєстрацію потенційно небезпечних об’єктів у Державному реєстрі потенційно небезпечних об’єктів Свідоцтво

771 Свідоцтво про придатність портових гідротехнічних споруд до експлуатації Свідоцтво

772
Свідоцтво на право культивування маку і конопель сільськогосподарським підприємствам за умови проведення 
посіву атестованим насінням, забезпечення встановленого режиму охорони посівів, знищення в установленому 
порядку макової та конопляної соломи, пожнивних залишків і відходів,

Свідоцтво

773 Свідоцтво про атестацію лабораторії із здійснення контролю якості лікарських засобів Свідоцтво

774 Свідоцтво про атестацію аварійно-рятувальних служб Свідоцтво

775 Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств Свідоцтво

776 Свідоцтво про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності Свідоцтво

777 Свідоцтво про включення до Реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави Свідоцтво

778 Свідоцтво про державну реєстрацію виробу медичного призначення Свідоцтво

779 Свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного (пріоритетного інноваційного) проект Свідоцтво

780 Свідоцтво про реєстрацію техногенно та екологічно небезпечних об’єктів Свідоцтво

781 Свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки Свідоцтво

782 Свідоцтво про набуття статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції Свідоцтво

783 Свідоцтво про облік організації колективного управління Свідоцтво

784 Свідоцтво про проведення гастрольних заходів Свідоцтво

785 Свідоцтво про реєстрацію об’єкта культурної спадщини як пам’ятки Свідоцтво

786 Свідоцтво про реєстрацію підприємства в статорганах України Свідоцтво

787 Свідоцтво про офіційне затвердження типу Свідоцтво

788 Свідоцтво про включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, 
впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів Свідоцтво

789 Свідоцтво про життєздатність штамів мікроорганізмів Свідоцтво

790 Свідоцтво про реєстрацію аеродрому Свідоцтво

791 Свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку Свідоцтво

792 Свідоцтво про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку Свідоцтво

793 Технічне свідоцтво придатності нових будівельних виробів для застосування Свідоцтво

794 Свідоцтво про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції Свідоцтво

795 Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) Свідоцтво

796 Свідоцтво про відповідність та Свідоцтво про визнання відповідності Свідоцтво

797 Свідоцтво про включення страхових брокерів до державного реєстру страхових брокерів Свідоцтво

798 Свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента Свідоцтво

799 Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво

800 Свідоцтво про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і 
розповсюджувачів видавничої продукції Свідоцтво

801 Свідоцтво про реєстрацію бази для стоянки маломірних (малих) суден Свідоцтво

802 Свідоцтво про завантаження контейнера / транспортного засобу Свідоцтво

803 Свідоцтва про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю експортера Свідоцтво

804 Свідоцтво про отримання юридичною особою повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації 
товарів, що підлягають державному експортному контролю Свідоцтво

805 Свідоцтво про внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування Свідоцтво

806 Свідоцтво про реєстрацію представництва нерезидента Свідоцтво

807 Свідоцтво про приймання атракціонної техніки Свідоцтво

808 Свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) Свідоцтво

809 Свідоцтво про право власності на судно Свідоцтво
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810 Класифікаційне свідоцтво (Classification Certificate) Свідоцтво

811 Обмірне свідоцтво (Tonnage Certificate) Свідоцтво

812 Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу Свідоцтво

813 Свідоцтво про вантажну марку Свідоцтво

814 Міжнародне свідоцтво про вилучення для вантажної марки Свідоцтво

815 Міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненню моря нафтою, стічними водами і свідоцтво про запобігання 
забрудненню сміттям (екологічно чистим) Свідоцтво

816 Свідоцтво про придатність до плавання Свідоцтво

817 Свідоцтво з управління безпекою суден Свідоцтво

818 Суднове санітарне свідоцтво Свідоцтво

819 Міжнародне свідоцтво про придатність судна до перевезення скраплених газів наливом або Свідоцтво про 
придатність судна до перевезення скраплених газів наливом, у залежності від обставин. Свідоцтво

820 Міжнародне свідоцтво про придатність судна до перевезення небезпечних хімічних вантажів наливом або Свідоцтво 
про придатність судна для перевезення небезпечних хімічних вантажів наливом, у залежності від обставин. Свідоцтво

821 Міжнародних свідоцтв з охорони суден, а також видача Тимчасових міжнародних свідоцтв з охорони суден Свідоцтво

822 Свідоцтв про схвалення типу суднового обладнання Свідоцтво

823 Свідоцтво про відповідність глибин на акваторії/підхідному каналі/судноплавному шляху (ГТС) Свідоцтво

824 свідоцтво на право використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем Свідоцтво

825 свідоцтво на право використання суднового радіолокатора Свідоцтво

826 Свідоцтво радіотелефоніста Свідоцтво

827 Пасажирське свідоцтво (для пасажирських суден) Свідоцтво

828 Свідоцтво про дератизацію/ свідоцтво про звільнення від дератизації Свідоцтво

829 Свідоцтво про визнання Регістру судноплавства України для спеціалізованих організацій, що виконують промірні, 
водолазні та днопоглиблювальні роботи Свідоцтво

830 Висновок щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, 
установлених Національним банком Висновок

831 Попередній висновок про погодження проекту Плану реорганізації Висновок

832 Попередній висновок щодо проходження фільмів, виробництво якого планується чи відбувається, культурного тексту Висновок

833 Експертний висновок про можливість видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності Висновок

834 Висновок (звіт) аудитора з сертифікації стосовно оцінки відповідності виробництва органічної продукції та сировини Висновок

835 Висновок про результати перевірки органом доходів і зборів відсутності заборгованості Висновок

836 Позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи 
приміщення Висновок

837 Висновок про можливість здійснювати оренду об'єктів паливно-енергетичного комплексу Висновок

838 Висновки про якість нової виноробної продукції Висновок

839
Експертний висновок за результатами наукової археологічної експертизи проектів містобудівних, архітектурних і 
ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані 
пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Висновок

840 Висновок про покращення екологічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів згідно з даними агрохімічного 
паспорта земельної ділянки Висновок

841 Висновок з оцінки впливу на довкілля Висновок

842 Висновок державної експертизи землевпорядної документації Висновок

843 Висновок щодо електромагнітної сумісності (у смугах частот загального користування) Висновок

844 Висновок щодо електромагнітної сумісності (у смугах частот спеціального користування) Висновок

845 Висновок експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Висновок

846 Висновок на одержання патенту на лікарський засіб Висновок

847 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами Висновок

848 Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного 
призначення Висновок

849 Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, 
устаткування, інструменти тощо Висновок

850
Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, 
продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх 
безпечності для здоров'я населення

Висновок

851 Висновок державної санітарноепідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та 
небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей Висновок

852 Висновок державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Висновок
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853 Висновок щодо якості лікарського засобу Висновок

854 Висновок про здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах 
правового режиму воєнного чи надзвичайного стану Висновок

855 Висновок щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики 
товару Висновок

856 Висновок про погодження документації із землеустрою (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки) Висновок

857 Висновок щодо можливості дублювання ідентифікаційних номерів транспортних засобів Висновок

858 Висновок щодо можливості нанесення ідентифікаційних номерів транспортних засобів Висновок

859 Висновок про проведення перевірки відповідності самостійно сконструйованого транспортного засобу вимогам 
безпеки дорожнього руху, нормам і стандартам Висновок

860 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності генетично модифікованих організмів 
вимогам біологічної та генетичної безпеки Висновок

861 Висновок про рівень безпечності використання генетично модифікованих організмів Висновок

862 Експертний висновок щодо економічної ефективності проектної (інвестиційної) пропозиції або інвестиційного 
проекту Висновок

863 Висновок щодо можливого впливу будівництва та провадження господарської діяльності на стан народних художніх 
промислів Висновок

864 Висновок державної експертизи інвестиційного проекту Висновок

865 Висновок страховика за результатами огляду сільськогосподарської культури Висновок

866 Висновок про те, що товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні Висновок

867 Висновок державної ветеринарно-санітарної експертизи Висновок

868 Висновок державної екологічної експертизи Висновок

869 Попередній висновок стосовно узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання Висновок

870 Висновок про матеріально-технічну базу закладу Висновок

871 Висновок про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів на аеродромі при наявності відхилень від діючих 
вимог Висновок

872 Висновок з експертного визначення та оцінки вставок дорогоцінного каміння Висновок

873 Висновок щодо відповідності приміщень заходам безпеки, які висуваються до них, і придатності проведення в них 
стрільби з певних видів зброї Висновок

874 Висновок щодо можливості здійснення перевезення через митний кордон України вибухових матеріалів та їх 
компонентів у режимі транзиту через територію України Висновок

875 Разовий висновок на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) Висновок

876 Генеральний висновку на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) Висновок

877 Відкритий висновок на право проведення переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) Висновок

878 Висновок щодо транзиту товарів територією України Висновок

879 Разовий висновок на тимчасове ввезення/вивезення товарів Висновок

880 Генеральний висновок на тимчасове ввезення/вивезення товарів Висновок

881 Відкритий висновок на тимчасове ввезення/вивезення товарів Висновок

882 Висновок про необхідність проведення селекційного відстрілу в межах ліміту Висновок

883 Висновок щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна Висновок

884 Висновок щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об'єкта нерухомого майна Висновок

885 Висновок про якість ввезеного в Україну лікарського засобу Висновок

886 Висновок про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і міжнародних стандартів Висновок

887 Висновок про незадовільний стан обліку та неефективне використання ПЕР на підприємстві Висновок

888 Висновки спеціалізованих організацій, атестованих Держенергоефективності України на право проведення 
енергетичних обстежень Висновок

889 Висновок про здійснення виплати для компенсації шкоди, завданої транспортному засобу або техніці внаслідок їх 
залучення під час мобілізації (виплати майнової шкоди за знищений транспортний засіб або знищену техніку) Висновок

890 Висновок за результатами проведення формальної і кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин Висновок

891 Експертний висновок з питань проведення державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації Висновок

892 Експертний висновок про невідповідність назви сорту Висновок

893 Експертний висновок за результами розляду заперечення/зауваження Висновок

894 Експертний висновок про розгляд зауважень щодо назви сорту Висновок

895 Експертний висновок про ухваленн назви сорту Висновок
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896 Висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на відходи як вторинну сировину і на продукцію Висновок

897 Висновок про відповідність товарної біржі вимогам щодо надання послуг з укладання і реєстрації угод купівлі-
продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб Висновок

898 Висновок про відсутність або наявність на території забудови зон небезпечних за виділенням газу на поверхню Висновок

899 Висновок стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та 
стічних вод Висновок

900 Висновок про готовність до роботи в осінньо-зимовий період Висновок

901 Експертний висновок про визначення коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної 
діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (УКТЗЕД) Висновок

902 Експертний висновок про визнання (підтвердження) коду товару згідно з Українським класифікатором товарної 
номенклатури зовнішньоекономічної діяльності ( 2371-14 ) (УКТ ЗЕД). Висновок

903 Експертний висновок торгово-промислової палати щодо відповідності товару коду УКТ ЗЕД Висновок

904 Висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо формування статутного капіталу товариства станом на дату державної 
реєстрації товариства Висновок

905 Висновок експертної комісії Держземагентства щодо можливості експорту картографічної інформації Висновок

906 Висновок про те, що товари, які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних 
видів палива, не виробляються та не мають аналогів в Україні Висновок

907 Висновок про неможливість/недоцільність подальшої експлуатації магістрального трубопроводу; Висновок

908 Висновок про вартість магістрального трубопроводу, що підлягає виведенню з експлуатації Висновок

909
Висновок щодо наявності або відсутності у відпрацьованому обладнанні магістрального трубопроводу, який 
виводиться з експлуатації, забрудненості радіонуклідами природного походження та у разі потреби - відповідний 
план заходів з радіаційної безпеки.

Висновок

910 Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час 
виконання заявлених робіт Висновок

911 Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час 
експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищенної небезпеки Висновок

912 Висновок експертизи відповідності астосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки Висновок

913 Позитивний висновок відповідного наукового органу України з питань виконання Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення Висновок

914 Позитивний експертний висновок на здійснення імпортно-експортних операцій у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів Висновок

915 Висновок про недоцільність проведення розвідок, розкопок Висновок

916 Атестаційно-експертний висновок, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей. Висновок

917 Експертний висновок за результатами проведення оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту; Висновок

918 Висновок за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проектів паливно-енергетичного 
комплексу; Висновок

919 Висновок за результатами проведення державної експертизи інвестиційних проектів Висновок

920 Висновок про вартість майна Висновок

921 Висновок відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особі внаслідок запровадження карантину (карантинних 
обмежень) Висновок

922
Висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність енергозберігаючих заходів та/або 
енергоефективних проектів, що вже впроваджені на підприємстві або знаходяться на стадії розробки та 
впровадження, критеріям енергозбереження;

Висновок

923 Висновок про фактичні (понесені) витрати суб’єкта господарювання та громадянина під час здійснення заходів з 
евакуації Висновок

924 Висновок про наявність обсягів сільськогосподарської продукції, заявленої на експорт, та спроможності її 
експортувати Висновок

925 Висновок щодо віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, поставку 
складних технічних виробів Висновок

926 Висновок щодо обгрунтованості перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами 
виробничої кооперації, поставки складних технічних виробів Висновок

927 Позитивний висновок щодо їх ефективності в частині енергозбереження та відповідності пріоритетним напрямам 
енергозбереження Висновок

928 Позитивний висновок щодо забезпечення попиту внутрішнього ринку (енерго- і теплогенеруючих, промислових та 
сільськогосподарських підприємств, транспорту) паливом рідким (мазутом) Висновок

929 Висновок щодо відповідності цінових умов зовнішньоекономічного контракту (договору) кон'юнктурі ринку Висновок

930 Висновок державної податкової інспекції про суму заборгованості Висновок

931 Висновок про підтвердження факту втрати майна Висновок

932 Висновок щодо визнання проекту ефективним в частині впровадження передових енергозберігаючих технологій та 
технологій з виробництва альтернативних джерел палива Висновок
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933 Висновок про можливість використання хімічний склад та витрати реагентів Висновок

934 Висновок на технологічне обладнання та технології щодо їх безпеки для здоров'я людини. Висновок

935 Висновок щодо погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, 
діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації Висновок

936 Висновок з питань ліквідації чи консервації об'єкта Висновок

937 Висновок про присвоєння (зміну) судну назви Висновок

938 Експертний висновок щодо наявності в паливі ознак альтернативного палива Висновок

939 Висновок за результатами експертизи щодо автентичності реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, який 
подається на державну реєстрацію з метою його закупівлі спеціалізованою організацією Висновок

940 Висновок щодо підтвердження відповідності умов виробництва лікарського засобу вимогам належної виробничої 
практики Висновок

941 Висновок фітосанітарної експертизи (аналізів) Висновок

942 Висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи Висновок

943

Висновок щодо розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, включений до переліку лікарських засобів 
вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров’я, що повністю 
або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 05 вересня 1996 року № 1071 «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони 
здоров'я, що фінансуються з бюджету»

Висновок

944 Позитивний висновок експертизи об'єкту підвищеної небезпеки Висновок

945 Позитивний експертний висновок стосовно фінансування робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, 
капітального ремонту будівель та інших поверхневих об'єктів, розширення та технічне переоснащення підприємств Висновок

946 Виисновок пожежної охорони про виконання протипожежних заходів на судні Висновок

947 Висновок про встановлення дати подання заявки на винахід корисну модель Висновок

948 Висновок про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи Висновок

949 Висновок про відмову у видачі патенту на винахід за результатами формальної експертизи Висновок

950 Висновок про відмову у видачі деклараційного патенту на винахід за результатами формальної експертизи Висновок

951 Висновок про відмову у видачі деклараційного патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи Висновок

952 Висновок про видачу деклараційного патенту на винахід за результатами експертизи на локальну новизну Висновок

953 Висновок про відмову у видачі деклараційного патенту на винахід за результатами експертизи на локальну новизну Висновок

954 Висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи Висновок

955 Остаточний висновок про невідповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної 
експертизи Висновок

956 Висновок про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи Висновок

957 Висновок про можливість сертифікаційної перевірки служба авіаційної безпеки (САБ) Висновок

958 Висновок про забезпечення еквівалентного рівня безпеки польотів на аеродромі при наявності відхилень від 
сертифікаційних вимог (щодо якого елемента аеродрому або аеродромного обладнання розроблений висновок ) Висновок

959 Висновок за результатами оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на 
відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів Висновок

960 Позитивний висновок експертизи матеріалів доклінічного вивчення щодо ефективності лікарського засобу та його 
безпечності Висновок

961 Висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти Висновок

962 Висновок про покращення екологічного стану земель і підвищення родючості ґрунтів згідно з даними агрохімічного 
паспорта земельної ділянки Висновок

963 Висновок про доцільність оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або 
території історико-культурною заповідною територією Висновок

964 Експертний висновок щодо визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД Висновок

965 Експертний висновок щодо виробництва в Україні товару Висновок

966
Висновок про якість проданих і фактичні витрати, відремонтованих машин, пов'язані з вузлів, агрегатів та 
їх проведенням складових частин у зв'язку з експертизи, розглядом відповідної аналізу претензії власника 
(користувача)

Висновок

967 Висновок про якість пально-мастильних матеріалів, якими забезпечується агропромисловий комплекс Висновок

968 Висновок про залишковий моторесурс під час визначення реалізаційної вартості машини, вузла, агрегату Висновок

969 Висновок про відповідність технічним вимогам самостійно виготовлених (складених) машин, причепів Висновок

970 Висновок про наявність шкідливих викидів у двигуні внутрішнього згорання у дизельному Висновок

971 Висновок про наявність шкідливих викидів у двигуні внутрішнього згорання у бензиновому Висновок

972 Висновок про відповідність матеріально-технічної бази навчального закладу вимогам навчальних програм з питань 
підготовки трактористів-машиністів Висновок

973 Висновок про технічний стан машини, причепа, що стали непридатними внаслідок аварії чи стихійного лиха Висновок
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974 Висновок про походження товарів Висновок

975 Повідомлення про подання відомостей про структуру власності юридичної особи Повідомлення

976 Повідомлення про намір стати контролером небанківської фінансової групи Повідомлення

977 Повідомлення про створення небанківської фінансової групи Повідомлення

978 Повідомлення про створення господарського товариства Повідомлення

979 Повідомлення про використання призначеного Національною реєструючою організацією ідентифікаторів об’єктів в 
Україні ідентифікатора об’єкта Повідомлення

980 Повідомлення про результати ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1 Повідомлення

981 Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки Повідомлення

982 Благодійне телекомунікаційне повідомлення Повідомлення

983 Комерційне електронне повідомлення Повідомлення

984 Нотіс/нотис (повідомлення щодо готовності судна до вантажних операцій) (A Notice of Readiness («NOR»)) Повідомлення

985 Повідомлення «захищені дані» Повідомлення

986 Повідомлення акціонерам Повідомлення

987 Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України Повідомлення

988 Повідомлення банку про відкриття, зміну або анулювання акредитива Повідомлення

989 Повідомлення бенефіціару або банку бенефіціара про умови наданої гарантії Повідомлення

990 Повідомлення до рамбурсуючого банку з вимогою здійснити платіж Повідомлення

991 Повідомлення НБУ про відновлення надання послуг Повідомлення

992 Повідомлення про безоплатну передачу конфіскованого майна Повідомлення

993 Повідомлення про випадок побічної реакції лікарського засобу, вакцини, туберкуліну та/або відсутності ефективності 
лікарського засобу Повідомлення

994 Повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій Повідомлення

995 Повідомлення про електронні торги та результати їх проведення Повідомлення

996 Повідомлення про зміни аеронавігаційних даних Повідомлення

997 Повідомлення про відправлення (Авіаційна вантажна накладна (або транспортна накладна) Повідомлення

998 Повідомлення про виникнення підозри або виявлення хвороби, що підлягає повідомленню Повідомлення

999 Повідомлення про запровадження карантину (карантинних обмежень) тварин Повідомлення

1000 Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю Повідомлення

1001 Повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів Повідомлення

1002 Повідомлення про початок виконання будівельних робіт Повідомлення

1003 Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт Повідомлення

1004 Повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації Повідомлення

1005 Повідомлення про ризик (щодо ветеринарної медицини) Повідомлення

1006 Повідомлення про ризик (щодо генетично модифікованих організмів) Повідомлення

1007 Повідомлення про ризик (щодо карантину рослин) Повідомлення

1008 Повідомлення про розміщення облігацій Повідомлення

1009 Повідомлення про спір Повідомлення

1010 Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування Повідомлення

1011 Електронне повідомлення утримувача митного складу, що містить кількість та опис товарів, підписаного електронним 
цифровим підписом Повідомлення

1012 Повідомлення про фінансову операцію Повідомлення

1013 Повідомлення спеціального уповноваженого органу про операції, стосовно яких є підозра, що вони пов'язані з 
легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Повідомлення

1014 Повідомлень щодо обслуговування повітряного руху Повідомлення

1015 Реєстраційне повідомлення Повідомлення

1016 Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів Повідомлення

1017 Вантажна митна декларація Декларація

1018 Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки Декларація

1019 Декларація виробника (якісне посвідчення) Декларація

1020 Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки Декларація

1021 Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань 
пожежної безпеки Декларація
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1022 Декларація з охорони суден і портових засобів Декларація

1023
Декларація, в якій в обов'язковому порядку зазначаються відомості про суб'єкта господарювання, зазначається 
інформація, що така продукція містить ГМО або отримана з їх використанням, а також наводиться номер такої 
продукції у Державному реєстрі ГМО

Декларація

1024 Декларація митної вартості Декларація

1025 Декларація про відповідність Декларація

1026 Декларація про відповідність комплексних систем захисту інформації вимогам нормативних документів із ТЗІ Декларація

1027 Декларація про готовність об’єктів до експлуатації Декларація

1028 Декларація про обсяги зберігання зерна Декларація

1029 Декларація про походження товару з України Декларація

1030 Декларація інвойс або декларація про походження Декларація

1031 Декларація про створення фермерського господарства Декларація

1032 Додаткова декларація до фітосанітарного сертифікату або фітосанітарного сертифікату на реекспорт Декларація

1033 Загальна (генеральна) декларація Декларація

1034 Інвестиційна декларація фонду операцій з нерухомістю Декларація

1035 Інвестиційна декларація інвестиційного фонду Декларація

1036 Інвестиційна декларація недержавного пенсійного фонду Декларація

1037 Інвестиційна декларація управителя Декларація

1038 Інвестиційна декларація міжнародних (золотовалютних) резервів України Декларація

1039 Декларація про фактори ризиків Декларація

1040 Декларація про обсяги і джерела здійснюваних інвестицій Декларація

1041 Митна декларація Декларація

1042 Податкова декларація Декларація

1043 Трастова декларація Декларація

1044 Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) Декларація

1045 Декларація про вантаж Декларація

1046 Декларація про особисті речі членів екіпажу судна Декларація

1047 Декларація про припаси/ Декларація на запаси споживання, що ввозяться на митну територію України Декларація

1048 Декларація на виконання підготовчих робіт Декларація

1049 Декларація на виконання будівельних робіт Декларація

1050 Декларація зміни оптово-відпускної ціни Декларація

1051 Декларація про відходи Декларація

1052 Декларація про конструкцію та характеристики - (Declaration of Design and Performance - DDP) Декларація

1053 Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства Декларація

1054 Декларація відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв виноробної продукції вимогам законодавства Декларація

1055 Декларація відправника небезпечних вантажів (Shipper's Declaration for Dangerous Goods) Декларація

1056 Декларація вантажовідправника при перевезенні радіоактивних матеріалів Декларація

1057 Декларація до Стандартного договору страхування площ посівів озимих зернових сільськогосподарських культур з 
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на період перезимівлі (страховий продукт 2) Декларація

1058 Морська медико-санітарна декларація, медико-санітарна частина загальної декларації літака Декларація

1059 Генеральна декларація Декларація

1060 Декларація про намір здійснювати агентську діяльність на території України з укладання договорів страхування зі 
страховиками-нерезидентами Декларація

1061 Декларація страховика про операції з перестрахування Декларація

1062 Декларація «Аркуш контролю безпеки на судні та березі» Декларація

1063 Декларації діяльністі технопарку/ Звіт про діяльність учасника (дочірнього або спільного підприємства) технопарку Декларація

1064 Декларація про направлення трьох зразків кормової добавки до референс-лабораторії Декларація

1065 Інформація про особливості складу кормового матеріалу (обов’язкова декларація) Декларація

1066 Декларація про неготовність Декларація

1067 Техніко-економічна декларація Декларація

1068 Декларація схильності до ризиків (RAS - Risk Appetite Statement) Декларація

1069 Декларації щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг Декларація

1070 Декларація провайдерів, що надають послуги з управління на пероні Декларація

1071 Заява (декларація) експлуатанта моторних ПС складної конструкції для некомерційної експлуатації або некомерційної 
спеціальної експлуатації та комерційної спеціалізованої експлуатації Декларація


