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Передмова
Підготовка та публікація Зелених книг є поширеною практикою стимулювання й організації професійних
дискусій щодо актуальних проблем і шляхів їх вирішення. Як правило, опублікування Зеленої книги з певної
проблематики є передумовою наступного етапу – розробки документу, в якому формуються основи державної
політики, спрямованої на розв’язання проблем у певній сфері.
Для комплексного аналізу регулювання в Україні фахівці Офісу провели повну інвентаризацію регуляторних
інструментів (засобів). З метою виявлення закономірностей застосування різних інструментів регулювання ми
класифікували їх за ознаками цілей, для досягнення яких вони застосовані, та поділили їх на наступні умовні
групи згідно зі способами досягнення наступних цілей:
обмеження доступу до ринків;
обов’язкова диверсифікація ризиків;
державне регулювання цін і тарифів;
регулювання доступу до спільного обмеженого ресурсу;
державна підтримка;
державна верифікація;
державне обмеження ринків;
державний захист конкуренції;
технічне регулювання;
регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
валютне регулювання;
фіскальне регулювання.
Це дослідження – перше з 12-ти запланованих – присвячене пошуку та аналізу проблем інструментів,
віднесених до групи «Обмеження доступу до ринків». Правильне та повне усвідомлення цієї проблематики
дозволить комплексно підійти до реформування системи державного регулювання бізнесу в України з
метою підвищення її ефективності. Ліквідація невиправданих бар’єрів, оптимізація процедур застосування
регулювання для зменшення вартості його виконання, виправлення помилково чи надмірно застосованого
регулювання допоможе у досягненні цієї мети. Що, насамперед, генерує зростання економіки України,
сприятиме скороченню безробіття, створенню конкурентоспроможного ринку, зменшенню фінансових та
часових витрат бізнесу й відповідатиме кращим міжнародним практикам.
Передумовою створення цієї книги стали наступні чинники:
відсутність довіри суспільства та бізнесу до держави як регулятора;
низька якість регуляторного поля (величезна кількість незаконних та неактуальних регуляторних
актів);
дороге, неефективне та корупціогенне регулювання.
Запропонована редакція Зеленої книги спрямована на пошук та аналіз проблем, пов’язаних із
застосуванням класичних інструментів (засобів) обмеження доступу до ринків, а саме: ліцензування,
декларування, повідомлення та інструментів дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
Цілком усвідомлюємо, що існують інші інструменти, що фактично застосовуються для обмеження доступу до
ринків, зокрема «державна акредитація» та «реєстрація спеціальної правоздатності суб’єкта». Ці інструменти
регулювання стануть предметом нашого дослідження в майбутньому під час аналізу «регулювання доступу до
спільного обмеженого ресурсу» та «державної системи верифікації» відповідно.
Зелена книга сформована на основі законодавства України станом на 1 березня 2017 року.
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Вступ
У 2015 році в Україні нараховувалось 343017 діючих малих та середніх підприємств
(далі – МСП), що становить 99,87% від загальної кількості підприємств. Середні
підприємства складають 4,42%, малі підприємства – 95,45%. МСП формують
велику групу роботодавців, які забезпечують робочими місцями 4,2 млн осіб проти
1,7 млн працівників великих підприємств. Чисельність фізичних осіб-підприємців
у 2015 році становила близько 1,6 млн осіб, які забезпечували робочими місцями
майже 2,3 млн осіб1.
Податкові надходження до зведеного бюджету України від МСП (включаючи ФОП)
становлять 59,14%, перевищуючи податкові надходження від великого бізнесу до
зведеного бюджету на 18,28%2. 56,9% від загальної доданої вартості за витратами
виробництва по суб’єктах господарювання було сформовано саме МСП3.
МСП в Україні виконує важливі функції з формування валового внутрішнього
продукту, створення робочих місць, насичення ринку товарами та послугами,
активізації інноваційних процесів, впровадження гнучких виробництв та розвитку
конкурентного середовища.

15 181
середніх
підприємств
1,6 млн осіб
фізичних осібпідприємців

6,5 млн

робочих місць

327 836
малих
підприємств

59,14%

податкові
надходження
до зведеного
бюджету

Натомість рівень організованості малого та середнього бізнесу є низьким, що
призводить до слабкої здатності представників МСП ефективно захищати свої
права у відносинах з державою. При виникненні потреби у взаємодії з держаними
органами малий та середній бізнес прагне радше сховатися від них, або вирішити
суперечності за допомогою неофіційних, особистих домовленостей з окремими
чиновниками. Як наслідок – частка тіньової економіки в ВВП України станом на
кінець 2015 року складала 40%4. За таких умов неякісне державне регулювання
завдає найбільшої шкоди саме малому та середньому бізнесу, тому побудова
ефективного регулювання в Україні має бути пріоритетним завданням державної
політики.
Органом, що забезпечує формування політики у сфері обмеження доступу до
ринків, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
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На сьогодні в Україні майже до кожного ринка застосовується регулювання, що
в той чи інший спосіб обмежує доступ до нього. Відтак, обмеження доступу до
ринків є одним з найпоширеніших способів регулювання, лише станом на дату
цього аналізу нами зафіксовано 661 випадок застосування (Див. Додаток №1).
Цей спосіб реалізується переважно за допомогою: ліцензування, декларування та
інструментів (засобів) системи дозвільного характеру.
Аналіз способу «Обмеження доступу до ринків» був здійснений на
підставі аналізу наступних інструментів державного регулювання
за допомогою яких він реалізується:
Ліцензування;
Документи дозвільного характеру, які передбачені Законом
України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI (далі – Закон про
перелік);
Документи без визначеного правового статусу:
які є аналогічними за типом документам, передбаченим Законом
про перелік, зокрема, висновки, повідомлення, рішення,
підтвердження, сертифікати, свідоцтва, дозволи
інші документи без визначеного правового статусу, що підпадають
під визначення документу дозвільного характеру відповідно до
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV (далі – Закон про дозвільну
систему).

Норми, що передбачають згадані обмеження, містяться в 943 регуляторних актах
(Див. Додаток №2), основні з яких:
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від
02.03.2015 № 222-VIII (далі – Закон про ліцензування);
Закон про дозвільну систему;
Закон про перелік;
Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI
(далі – Закон про адмінпослуги).
Принципи застосування інструментів регулювання цієї групи перелічені в ст.
4 Закону про адмінпослуги, ст. 3 Закону про дозвільну систему та ст. 3 Закону
про ліцензування. Викладення принципів є неоднорідним та хаотичним.
Окремі принципи відверто переплутані з цілями та завданнями державної
політики. До того ж визначення ліцензії, документу дозвільного характеру
та адміністративної послуги мають наступні спільні ознаки:
є наслідком здійснення владних повноважень;
видаються за заявою фізичної (зі статусом підприємця) або
юридичної особи;
підтверджують набуття (зміну чи припинення) права на провадження
певних дій або виду господарської діяльності.
Аналізуючи застосування інструментів, що віднесені до групи «Обмеження
доступу до ринків», ми виходимо з того, що метою такого регулювання має
бути:
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запобігання (або, принаймні, мінімізація) шкідливому впливу від
діяльності суб’єкта господарювання на життя та здоров’я населення,
навколишнє природне середовище, безпеку, оборону та економічні
інтереси держави, а також на немайнові блага громадян;
забезпечення мінімально допустимої якості товарів та послуг, які
виробляють/надають суб’єкти господарювання.
Загалом інструменти цієї групи застосовуються також для захисту обмежених
ресурсів держави, забезпечення доступу до спільного обмеженого
ресурсу, регулювання діяльності природних монополій, регулювання
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Як наслідок – інструменти стають занадто
універсальними для ефективного застосування, а нормативне поле – нестабільним.
У запропонованому аналізі спробуємо комплексно окреслити недоліки
існуючого регулювання, що застосовується для обмеження доступу до
ринків.

Питання до обговорення:
Чи коректно і повно окреслений перелік засобів (інструментів) регулювання
обмеження доступу до ринків?
Які засоби (інструменти) регулювання варто було б додатково дослідити в межах
підготовки цього аналізу?

1

2

3
4

Дані Державної служби статистики України –
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm
Дані отримані за результатами експертного дослідження статистичної інформації спеціалістами Офісу
ефективного регулювання. Дані відображають статистичну інформацію за 2015 рік
Дані Державної служби статистики України за 2015 рік – http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTin
ovoiEkonomiki
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Розділ перший

1 | ПРОБЛЕМА НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ
	РЕГУЛЯТОРНОГО ПОЛЯ (ПРАВИЛ)
1.1
Загальна оцінка якості регуляторного
поля
Аналіз якості регуляторного поля доступу до ринків дозволяє продемонструвати
проблемні питання у нормативній площині ліцензування та дозвільної системи у
сфері господарської діяльності.
З цією метою було проведено аналіз інвентаризованих регуляторних актів
у вищезазначених сферах на предмет визначення прогалин у регулюванні,
незаконних та неактуальних нормативно-правових актів, конкуруючих норм
та правових колізій, правової невизначеності, яку містить регуляторне поле.
Інвентаризації підлягали нормативно-правові акти, які мають первинний характер
(основні акти). Слід зазначити, що регуляторні акти про внесення змін до інших
актів не бралися до уваги, адже вони не є самостійними регуляторними актами та
безпосередньо не здійснюють правове регулювання.
За результатами аналізу визначені наступні вади/недоліки нормативного
поля:
прогалини у регулюванні (відсутність передбачених законами
підзаконних документів);
наявність незаконного регулювання (наявність
нормативних документів, що суперечать закону);

підзаконних

наявність неактуального регулювання (наявність підзаконних
нормативних документів, підстави для існування яких зникли);
наявність правової невизначеності (наявність неточностей, дублювань
та розбіжностей у термінології та нормах різних нормативних актів).

1.2
Прогалини в регулюванні
Під прогалинами в регулюванні ліцензування та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності маємо на увазі повну або часткову відсутність необхідних
нормативно-правових актів, які, виходячи з положень законодавчих актів України
або її міжнародних зобов’язань, мають бути прийняті і спрямовані на регулювання
певних суспільних відносин. Відсутність передбаченого законом регулювання
зазвичай призводить до блокування доступу до ринків через неможливість
бізнесу у законний спосіб отримати необхідний документ. Це також породжує
корупцію чиновників, які або видають документи, або контролюють діяльність
вибірково.
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1.2.1
Прогалини в регулюванні ліцензування
Прогалини в регулюванні ліцензування містяться як на рівні спеціального
(галузевого) законодавства, так і на рівні підзаконних нормативно-правових
актів, які встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання
ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про
отримання ліцензії.

ПРОБЛЕМА:
Ліцензійні умови з чотирьох видів господарської діяльності не
затверджено, хоча їх прийняття передбачено на законодавчому рівні:

випуск та проведення лотерей

перевезення пасажирів, небезпечних
вантажів та небезпечних відходів
повітряним транспортом

перероблення побутових відходів

захоронення побутових відходів

Крім того, Кабінет Міністрів України не визначив орган ліцензування в таких
видах діяльності, як перероблення та захоронення побутових відходів, і
не вніс відповідні зміни до своєї Постанови «Про затвердження переліку
органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України» від 5 серпня 2015 р. № 6095.

Як наслідок, маємо:
//

нормативне блокування доступу на ринок нових суб’єктів
господарювання6. Наприклад, на проведення лотерей фактично
встановлено олігополію трьома приватними операторами: ТОВ
«М.С.Л.», ПрАТ «Патріот», ПІІ «УНЛ»7;

//

відсутність державного нагляду та контролю за дотриманням
ліцензіатами ліцензійних умов;

//

підвищені корупційні ризики.

ПРОБЛЕМА:
Відсутність спеціального законодавства, що регулює ліцензований
вид господарської діяльності на трьох ринках:
переробки (процесінгу), маркування (кодування), консервування,
тестування (перевірки), зберігання, надання (реалізації) та/або
клінічного застосування продуктів та/або препаратів пуповинної
крові, інших тканин і клітин людини;
виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;
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виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового
призначення і боєприпасів до неї, холодною зброєю, пневматичною
зброєю, спеціальними засобами, зарядженими речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони.
Наприклад, ринок з переробки (процесінгу), маркування (кодування),
консервування, тестування (перевірки), зберігання, надання (реалізації)
та/або клінічного застосування продуктів та/або препаратів пуповинної
крові, інших тканин і клітин людини підлягає ліцензуванню. Це регулювання
спрямоване на безпечність надання послуг на згаданому ринку8.
Водночас Україна взяла на себе зобов’язання9, зокрема, щодо адаптації
Директиви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня
2004 року, Директиви Комісії 2006/17/ЄС від 8 лютого 2006 року про
виконання Директиви 2004/23/ЄС Європейського Парламенту і Ради,
Директиви Комісії 2006/86/ЄС від 24 жовтня 2006 року про виконання
Директиви Європейського Парламенту та Ради 2004/23/ЄС, проте не в
повному обсязі реалізувала вимоги Європейського Союзу щодо:
затвердження стандартів якості та безпеки для донорства, заготівлі,
перевірки, обробки, консервації, зберігання та розподілу людських
тканин і клітин;
встановлення вимог до надання, отримання і тестування тканин і
клітин людини;
впровадження механізму для відстеження або повідомлення про
серйозні негативні реакції та події тощо.
Наразі ці вимоги не виконані, а документів, що належним чином
регламентували б цю діяльність, немає.

Як наслідок, маємо:
//

відсутність державного механізму гарантування громадянам України
належного рівня безпеки та якості наданих послуг на ринку продуктів
та/або препаратів пуповинної крові, інших тканин і клітин людини.

Питання до обговорення:
Чи вважаєте відсутність передбачених законами підзаконних нормативних актів
проблемою? Чи правильно вона викладена і чи є істотною для бізнесу?
Чи знаєте ще якісь прогалини нормативного регулювання ліцензування?

5
6

7
8

9

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-%D0%BF
Справа за позовом ТОВ «Благодійні ігри» до Міністерства фінансів України про визнання протиправною
бездіяльності, зобов’язання вчинити дії http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62962028
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=55874&pf35401=350497
Цілі сформовані за результатами безпосередньої консультації з представниками Міністерства охорони
здоров’я України
В рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і державами-членами, яку ратифіковано Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII.
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1.2.2
Прогалини в регулюванні дозвільної
системи
Під прогалинами в регулюванні дозвільної системи у сфері господарської
діяльності розуміємо як повну відсутність процедур отримання документів
дозвільного характеру, так і часткову неузгодженість спеціальних законодавчих
актів, що регулюють видачу документів дозвільного характеру з нормами
рамкових законодавчих актів.

ПРОБЛЕМА:
Кожен п’ятий дозвільний документ не має порядку видачі. Так,
всупереч вимогам Закону про дозвільну систему, досі не розроблені
й не затверджені 18 порядків видачі документів дозвільного
характеру (21% від кількості документів дозвільного характеру,
які передбачені Законом про перелік) (Див. Додаток №3).

Як наслідок, маємо:
//

нормативне блокування
господарювання;

//

підвищені корупційні ризики.

доступу

на

ринки

нових

суб’єктів

ПРОБЛЕМА:
	Порядок видачі майже кожного третього дозвільного документу
(30 документів з передбачених Законом про перелік) не
відповідає вимогам Закону про дозвільну систему та Закону про
адмінпослуги (21 законодавчий акт) (Див. Додаток № 4).
Яскравими прикладами такої проблеми є дозволи на спеціальне
водокористування, спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний
квиток, ордер, лісовий квиток), погодження маршрутів руху транспортних
засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
Відповідно до Закону про адмінпослуги, видача документів дозвільного
характеру є адміністративною послугою10. Відповідно до положень
цього Закону та Закону про дозвільну систему, виключно законами, які
регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного
характеру, встановлюються:
необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;
дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного
характеру;
платність або безоплатність видачі (переоформлення, анулювання)
документа дозвільного характеру;
строк видачі документа дозвільного характеру або відмови у його
видачі;
вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформлення,
анулювання документа дозвільного характеру;
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строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість
строку дії такого документа;
перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності;
перелік та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання
необхідно подати для одержання документа дозвільного характеру.

Як наслідок, маємо:
//

зайві фінансові та часові витрати для бізнеса через відсутність чітких
процедур.

Наприклад, існуюча процедура видачі дозволів на спеціальне
водокористування є застарілою, обтяжливою, не прозорою та такою, що
суперечить вимогам чинного законодавства України, що призводить до
значних часових та фінансових витрат для спецводокористувачів, тінізації
водокористування, а також до створення підґрунтя для корупційних
зловживань.
Форма клопотання, яку подають майбутні спецводокористувачі для
отримання дозволу, затверджена наказом Міністерства меліорації та
водного господарства СРСР від 30.12.1983 року № 354 (Інструкція про
порядок погодження і видачі дозволів на спецводокористування), яка
розроблялась для діючих промислових, комунальних, транспортних та
інших несільськогосподарських підприємств СРСР.
Для заповнення вказаної форми клопотання, в більшості випадків, заявники
не володіють та не можуть володіти інформацією щодо мінімального
середньомісячного витрачання води у річці, розрахункового створу
водокористування, характеристик водоспоживання, характеристик
водовідведення води тощо, та змушені звертатися до експертних
організацій.
Витрати одного великого та середнього спецводокористувача на
підготовку клопотання із залученням експертних організацій складають у
середньому 150000 грн (при продовженні терміну спецводокористування,
в середньому – 40000 грн). Тривалість часу на підготовку такого
клопотання – до 160 годин. Відповідно, фінансові та часові витрати для
одного малого спецводокористувача складають у середньому – 20 000
грн (при продовженні терміну спецводокористування, в середньому –
5000 грн) та 160 годин.

Питання до обговорення:
Чи погоджуєтесь із такою постановкою проблеми? А з оцінкою її масштабу?
Які ще прогалини (неврегульованості) дозвільної системи варто проаналізувати в
цьому документі?

10

Закон України «Про адміністративні послуги» - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
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1.3
Незаконне регулювання
Оцінка на предмет законності здійснювалась шляхом перевірки нормативноправових актів за наступними критеріями:
Щодо сфери ліцензування:
наявність виду діяльності, що регулюється актом у переліку статті 7 Закону про
ліцензування. Принцип законності міститься в Законі про ліцензування11 та
встановлює заборону ліцензування видів господарської діяльності, які не зазначені
у статті 7 цього Закону, тож нами було визначено види діяльності, що ліцензуються
незаконно.
Щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності:
наявність належним чином прийнятих порядків видачі документів дозвільного
характеру. При цьому, якщо підзаконний акт прийнято з порушенням
встановленого порядку, то він вважається таким, що має ознаки незаконного.

1.3.1
Незаконне ліцензування
ПРОБЛЕМА:
Поза межами Закону про ліцензування, всупереч нормам ч. 1
ст. 2 Закону про ліцензування щодо вичерпності переліку видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, ліцензуються
шість видів господарської діяльності (Див. Додаток №5).

Як наслідок, маємо:
//
//
//

незаконні обмеження доступу на ринок;
підвищені корупційні ризики;
порушення принципу цілісності системи ліцензування.

1.3.2
Незаконне застосування інструментів
дозвільної системи
ПРОБЛЕМА:
Порядки видачі документів дозвільного характеру встановлюються власними
актами органів, що їх видають, у порушення вимог Закону про дозвільну
систему, відповідно до якого порядок видачі документів дозвільного
характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, анулювання
встановлюється:
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42

2

Кабінетом Міністрів України для документів, які
видаються центральними
органами виконавчої влади,
їх територіальними органами – всього 42 документи
дозвільного характеру;

органами місцевого самоврядування для
документів, які видаються органами місцевого
самоврядування
–
встановлюється
їх
рішенням, у випадках, передбачених законом,
– на підставі типових порядків, затверджених
Кабінетом Міністрів України12 – 2 документи
дозвільного характеру (Див. Додаток №6).

Усього таких актів нараховується 16 (Див. Додаток №7), що складає 19% від
кількості документів дозвільного характеру, визначеної в Законі про перелік.
Такі акти потребують або скасування, або приведення в рамки законності.

Як наслідок, маємо:
//
//

незаконні обмеження доступу на ринок;
підвищені корупційні ризики.

Питання до обговорення:
Чи правильно визначена проблема? Якщо так, то чи правильно оцінений її
масштаб?
Чи знаєте ще якісь прояви незаконного обмеження доступу до ринків?

11
12

п.3. ч.1 ст. 3 Закону про ліцензування
Стаття 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» – http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/2806-15
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1.4
Неактуальне регулювання
Оцінка кожного регуляторного акту на предмет актуальності здійснюється шляхом
його перевірки за наступними критеріями:
1

чинність нормативно-правового акту вищої юридичної сили, на
підставі (або на виконання) якого був прийнятий регуляторний акт,
що аналізується;

2

відповідність акту нормативно-правовим актам вищої або однакової
юридичної сили, що суттєво змінили регулювання у сфері, яку регулює
даний акт.

Якщо акт містить положення, що суперечать включеним до нового акта
нормативним приписам, або виявилися такими, що поглинуті ним, або втратили
свою актуальність, або після набрання чинності яких даний акт не був приведений у
відповідність, тоді такий акт вважається неактуальним за ознакою невідповідності
законодавству.

1.4.1
Неактуальне ліцензування
ПРОБЛЕМА:
Існують дев’ять видів господарської діяльності, ліцензування яких
було скасовано, однак відповідні норми щодо їх ліцензування
продовжують діяти в спеціальних законах (Див. Додаток № 8).

Як наслідок, маємо:
//

засмічення правового поля хибною інформацією про обмеження
доступу до ринків;

//

підвищені корупційні ризики.

1.4.2
Неактуальне застосування
інструментів дозвільної системи
ПРОБЛЕМА:
Існують 16 документів дозвільного характеру, порядки та норми про
необхідність отримання яких продовжують діяти при одночасному
скасуванні самого документу дозвільного характеру (Див. Додаток №9).

Як наслідок, маємо:
//

засмічення правового поля хибною інформацією про обмеження
доступу до ринків;

//

підвищені корупційні ризики.
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Питання до обговорення:
Чи правильно визначена проблема неактуальності регулювання ліцензування й
дозвільної діяльності та чи оцінені її масштаби?
Чи знаєте ви про ще якісь прояви неактуальних обмежень доступу до ринків?
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1.5
Правова невизначеність
Нормативна база, що врегульовує обмеження доступу до ринків, формувалася
хаотично. Різні тенденції нормопроектування призвели до наявності в
нормативних документах значної кількості нечітких, а іноді відверто суперечливих
формулювань положень. Це, в свою чергу, породжує поле для різночитань та
маніпуляцій.

1.5.1
Правова невизначеність щодо
видів господарської діяльності, які
підлягають ліцензуванню
Проблема:
32 види
господарської
діяльності
(відповідно до закону)

40 видів
господарської
діяльності
(фактично)

18 видів
22 види (161 підвид)
Закон про ліцензування прямо передбачає ліцензування 32 видів
господарської діяльності13, хоча насправді їх 40, що розпадаються на 161
підвид (Див. Додаток №5).
Отже, з огляду на відсутність чіткого визначення «підвиду діяльності», сфера
застосування ліцензування може бути значно ширшою, аніж це передбачав
законодавець, що призводить до порушення базового принципу
ліцензування.
Окрім того, нормами прикінцевих та перехідних положень Закону про
ліцензування опосередковано встановлюється зобов’язання щодо
ліцензування діяльності з взяття, переробки, зберігання донорської
крові та її компонентів, реалізації їх та виготовлених з них препаратів14.
Проте даний вид господарської діяльності не міститься в статті 7 Закону
про ліцензування, орган ліцензування не визначений15 та на даний час
ліцензування не здійснюється.

Як наслідок, маємо:
//

можливість органів ліцензування на власний розсуд розширити коло
відносин, до яких застосовується ліцензування.
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1.5.2
Наявність дозвільних документів без
визначення їх правового статусу
ПРОБЛЕМА:
У правовому полі України, окрім документів дозвільного характеру,
визначених Законом про перелік, існують 379 документів без визначеного
правового статусу (враховуючи декларації). З них 206 потрапляють під
визначення документів дозвільного характеру (мають всі або окремі ознаки),
але не зазначені у Законі про перелік, тобто формально не відносяться до
дозвільної системи (Див. Додаток №10). Наприклад:
дозвіл на проведення земляних робіт на території пам’ятки,
охоронюваних археологічних територіях, в зонах охорони, в
історичних ареалах населених місць;
дозвіл на проведення пошукових робіт з дослідження решток
життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під
водою.

Як наслідок, маємо:
//

засмічення регуляторного поля документами з невизначеною
правовою природою;

//

зловживання та корумпованість з боку регуляторних органів.

1.5.3
Правова невизначеність у сфері
декларування
ПРОБЛЕМА:
Законом про дозвільну систему встановлюється, що на підставі подання
декларації можна започатковувати господарську діяльність16, що по суті
робить її інструментом обмеження доступу до ринку. Проте на практиці
декларації застосовуються для досягнення різних цілей, відповідно до яких
їх можна поділити на наступні групи:
декларації про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства;
декларації про відповідність діяльності суб’єкта господарювання
вимогам законодавства;
загальні декларації (які не пов’язані зі здійсненням господарської
діяльності).
Загальна кількість декларацій складає 26 (Див. Додаток №11).
Поряд з цим, у правовому полі існують також «повідомлення», що є
подібними за своєю правовою природою. Їх кількість – 52 (Див. Додаток
№12), серед яких є:

18

повідомлення як регуляторний інструмент;
повідомлення, що не є регуляторним інструментом.
Коло правовідносин, що має врегульовуватись за допомогою декларацій, не
встановлено, проте постановою КМУ17 визначено перелік видів діяльності,
які точно не можуть здійснюватися на підставі декларації відповідності
матеріально-технічної бази. Згадана постанова фактично дублює положення
Закону про перелік і не окреслює коло правовідносин, до яких декларація
могла би бути застосована.

ПРОБЛЕМА:
У різних нормативно-правових актах встановлено різні строки для
видачі однієї й тієї ж самої декларації.
Наприклад, Кодекс цивільного захисту України та Порядок подання і
реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки18
встановлюють різні строки для реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства
з питань пожежної безпеки.

Як наслідок, маємо:
//

відсутність процедури застосування найменш
інструменту обмеження доступу до ринків.

обтяжливого

Питання до обговорення:
Чи правильно визначено проблему правової невизначеності? Чи правильно
оцінений її масштаб?
Чи знаєте інші приклади правової невизначеності в сфері ліцензування або
дозвільної системи?

13

14

15

16
17

18

Стаття 7 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/22219
п.12 ч.7 ст. 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» встановлюється зобов’язання
внести зміни до частини 3 статті 15 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» щодо
встановлення ліцензування діяльності з взяття, переробки, зберігання донорської крові та її компонентів,
реалізації їх та виготовлених з них препаратів
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Стаття 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 «Про затвердження переліку певних дій
щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися
на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства»
Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05. 06.2013 № 440 «Про затвердження Порядку
подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки»

19

Розділ другий

2 | ПРОБЛЕМА НЕЕФЕКТИВНОСТІ
	ПРОЦЕДУР ЗАСТОСУВАННЯ
	ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ
2.1
Загальна оцінка стану процедур у сфері
ліцензування та дозвільної системи
у сфері господарської діяльності
Загальні вимоги до процедур ліцензування та видачі документів дозвільного
характеру визначаються відповідними законами про ліцензування та про
дозвільну систему. Незважаючи на спільні риси процедури (зокрема, необхідність
подачі заяви, наявність норми про необхідність чіткого формулювання вимог,
заборону вимагати подання документів, що видаються іншими органами влади,
загальний 10-ти денний строк на видачу), кожен із законів передбачає свій підхід
до регламентації процедур. Зокрема:
1

Закон про ліцензування дає визначення ліцензії та виключний перелік
видів діяльності, до яких застосовується, а Закон про дозвільну
систему вичерпного переліку не визначає;

2

Закон про ліцензування чітко визначає процедуру видачі ліцензії, тоді
як Закон про дозвільну систему передбачає можливість визначати
істотні умови процедур на рівні підзаконних актів;

3

Закон про ліцензування передбачає можливість залишення заяви
без розгляду, а Закон про дозвільну систему оперує лише поняттям
«відмова у видачі».

Спільним недоліком обох законів є застосування взаємовиключного підходу
до визначення кола врегульованих правовідносин. З одного боку, закони дають
визначення ліцензії/документа дозвільного характеру, що містять конкретні
їх ознаки (критерії для віднесення). З іншого – прямо чи опосередковано
встановлюють чіткий перелік сфер застосування та обмежень.
Окремої уваги заслуговує питання відповідальності суб’єктів
господарювання та посадових осіб за правопорушення у даних сферах, яке
характеризується відсутністю ризикоорієнтованого підходу до наслідків від
провадження господарської діяльності при обранні санкції, що призводить
до порушення вимог законодавства суб’єктами господарювання, заподіянню
шкоди життю та здоров’ю населення, навколишньому природному
середовищу, безпеці та обороні держави, економічним інтересам громадян
та держави.
Втім, процедури застосування інструментів кожного з регулювання містять і
специфічні недоліки.
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2.2
Дефекти процедури ліцензування
ПРОБЛЕМА:
Ліцензія вважається виданою з моменту, а суб’єкт може здійснювати
діяльність після внесення відомостей до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань щодо рішення органу ліцензування про видачу йому
ліцензії. Наразі можливість внесення таких даних до реєстру відсутня,
що фактично унеможливлює законну ліцензійну діяльність.

ПРОБЛЕМА:
Процедура видачі ліцензії для 12 видів діяльності (більш ніж 30%)
відрізняється від передбаченої законом19 (Див. Додаток №5). Таке
застосування особливостей ліцензування поряд з відсутністю чіткого
визначення цього терміну призводить до частого застосування
неуніфікованої процедури видачі ліцензії.

ПРОБЛЕМА:
Законодавчо визначені санкції, що застосовуються за порушення
ліцензійних умов, не завжди є адекватними. Так, наприклад, ліцензія
може бути анульована навіть за дрібне порушення, у той час як
відповідальність, передбачена за здійснення діяльності без ліцензії,
не завжди є відчутною, порівняно з витратами, необхідними для її
здобуття.

ПРОБЛЕМА:
Відсутність механізму, за допомогою якого орган ліцензування міг
би пересвідчитись у відповідності здобувача ліцензії заявленим
у поданих документах відомостям, що призводить до отримання
ліцензій суб’єктами, що не відповідають ліцензійним умовам.
Так, наприклад, за результатами перевірки додержання ліцензіатами
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з
небезпечними відходами Міністерством екології та природних ресурсів
України у 2016 році, 6% ліцензій було анульовано, з них 65% – за підстав
відсутності необхідної матеріально-технічної бази, яка була заявлена
у відомості про її наявність, що додавалась до заяви про отримання
ліцензії20.

ПРОБЛЕМА:
Недоступність ліцензування внаслідок надмірної централізованості21
та відсутності реально працюючої процедури електронного
ліцензування.
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ПРОБЛЕМА:
Відсутність у Законі про ліцензування більш м’якої санкції, аніж
«анулювання», яка б надавала можливість суб’єкту господарювання
виправити порушення, які були ним допущені під час провадження
господарської діяльності, котрі не пов’язані із загрозою життю
чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу,
державній безпеці та економічним інтересам держави22.

Як наслідок, маємо:
//
//

сумнівний з точки зору законності момент отримання ліцензії;

//

високий рівень порушень ліцензійних умов.

розбалансованість системи ліцензування, що призводить до
невизначеності та плутанини;

Так, наприклад, за результатами перевірки додержання ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з
небезпечними відходами, Міністерством екології та природних ресурсів
України у 2016 році було виявлено, що 100% перевірених ліцензіатів порушують ліцензійні умови23.

//

зайві фінансові та часові втрати бізнесу при отриманні ліцензій.

Питання до обговорення:
Чи правильно визначені недоліки процедур ліцензування?
Які ще недоліки, що заслуговують на увагу, не зазначені в згаданому аналізі?

19
20

21

22

23

Стаття 7 Закону про ліцензування
Результати перевірок додержання ліцензіатами ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами –
http://www.menr.gov.ua/rezultaty-perevirok-doderzhannya-litsenziantamy-litsenziynykh-umov-povodzhennya-znebezpechnymy-vidkhodam
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів ліцензування
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 5 серпня
2015 р. № 609, лише чотири види ліцензування передбачають видачу ліцензій обласними, Київською міськими
державними адміністраціями
освітня діяльність закладів освіти;
зовнішньоекономічна діяльність;
централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та
водовідведення за нерегульованим тарифом;
виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом
Примітка: У законодавстві інших країн світу застосовують поняття «зупинення/ відновлення дії ліцензії», яке
передбачає недопущення здійснення ліцензіатами господарської діяльності до моменту усунення порушень,
наприклад, у Казахстані
Результати перевірок додержання ліцензіатами ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами –
http://www.menr.gov.ua/rezultaty-perevirok-doderzhannya-litsenziantamy-litsenziynykh-umov-povodzhennya-znebezpechnymy-vidkhodam
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2.3
Дефекти процедур застосування
інструментів дозвільної системи
ПРОБЛЕМА:
Наявність значної частини виключень та особливостей застосування,
а також непоширення сфери дії Закону про дозвільну систему
на значну частину правовідносин, передбачених ч.2 ст.2 Закону.
Зокрема, на відносини у сфері: державної митної справи; державного
експортного контролю; державного регулювання ринків фінансових
послуг; операцій зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими
матеріалами і речовинами, сильнодіючими отруйними речовинами;
використання ядерної енергії та у сфері цивільної авіації. Це
призводить до плутанини у застосуванні положень закону.

ПРОБЛЕМА:
Задекларований принцип мовчазної згоди не працює, оскільки
більшість суб’єктів господарювання не бажає покладатися на судову
систему, нести матеріальні збитки та зайве витрачати свій час. Це
пов’язано передусім із тим, що застосування принципу мовчазної згоди
не позбавляє дозвільні органи обов’язку видати документ дозвільного
характеру або прийняти рішення про відмову у його видачі.
Таким чином, копія опису прийнятих документів з відміткою про дату їх
прийняття не є ідентичною документу дозвільного характеру, а тому не
може бути використана для отримання наступного документа дозвільного
характеру, передбаченого дозвільною (погоджувальною) процедурою.
Крім того, у випадках застосування мовчазної згоди не вирішено питання
внесення плати, якщо така передбачена при отриманні документа
дозвільного характеру. Також не можна анулювати документ дозвільного
характеру, який не видавався при застосуванні принципу мовчазної згоди.

ПРОБЛЕМА:
Значна частина процедур передбачає необхідність заявника
додавати до заяви документ, який він повинен отримувати у третіх
осіб – висновок експертизи, результати обстеження, науковотехнічної оцінки, реєстраційних дій, погодження проекту або іншого
підтвердження відповідності діяльності суб’єкта господарювання
вимогам законодавства та його спроможності виробляти якісну та
безпечну продукцію, надавати якісні й безпечні послуги, виконувати
безпечно роботи. Найчастіше це створює додаткове навантаження
для бізнесу і є прикладом подвійного регулювання.

ПРОБЛЕМА:
Окремі дозвільні документи невиправдано мають одноразовий
характер або видаються на дуже короткий строк, незважаючи на
те, що діяльність суб’єктів господарювання за цими дозвільними
документами є постійною.
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Як наслідок, маємо:
//
//
//

заплутаність та неоднозначність регулювання;
невиправдані фінансові та часові витрати для бізнесу;
підвищені корупційні ризики.

2.4
Дефекти процедури декларування
ПРОБЛЕМА:
Наявність норм окремих законів, що передбачають можливість
відмови у реєстрації декларації24, незважаючи на заборону щодо
відмови у реєстрації, встановлену Законом про дозвільну систему25.

ПРОБЛЕМА:
Відсутність чіткого моменту після подання декларації, з якого суб’єкт
господарювання має право здійснювати діяльність26.

Як наслідок, маємо:
//

додаткові корупційні ризики та фінансові витрати для бізнесу.

Питання до обговорення:
Чи правильно визначені недоліки процедур видачі документів дозвільного
характеру (в тому числі – для декларування)?
Які ще недоліки, що заслуговують на увагу, не зазначені в згаданому аналізі?

24
25

26

Абзац 5 частина 4 Стаття 57 Кодексу цивільного захисту України
Частина 5 статті 4 Закону «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» регламентує, що відмова
у реєстрації декларації не допускається
Постанова КМУ «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської
діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом» від 07.12.2016 № 922
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Розділ третій

3 | ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ
Поряд із нормативними та процедурними проблемами як у сфері ліцензування,
так і в дозвільній системі у сфері господарської діяльності, існує концептуальна
проблема загального нерозуміння того, які інструменти повинні застосовуватись
під час регламентації тих чи інших правовідносин, що спричиняє їх нецільове, й
отже – неефективне застосування, застосування непідходящих процедур, зайві
державні витрати на їх адміністрування27 та зайві фінансові і часові витрати бізнесу.
Передумовою даної проблеми є те, що в момент переходу з планової до ринкової
економіки в Україні не повністю відбулися зміни механізмів державного регулювання
діяльності суб’єктів ринку, залишилися підходи, які існували за часів СРСР.
Для оцінки інструментів регулювання, умовно віднесених до групи
«Обмеження доступу до ринків», на предмет правильності їх застосування
для досягнення цілей, ми виходили з аналізу трьох основних чинників:
1

цілей, для яких застосовується регулювання;

2

способів досягнення згаданих цілей;

3

рівня ризикованості діяльності, до якої застосовується регулювання.

За результатами аналізу існуючих чинних регуляторних інструментів було
виявлено наступні основні проблеми:

!

помилкове застосування обраного інструменту регулювання, при
якому обраний спосіб державного регулювання та інструмент не
відповідають заявленим цілям регулювання;

!

невиправдано обтяжливе регулювання, при якому безпідставно
обрано занадто жорсткий інструмент регулювання до правовідносин,
що не несуть значної загрози заподіяння шкоди життю чи здоров’ю
людини, навколишньому природному середовищу та/або безпеці
держави, її економічним інтересам;

!

надмірне регулювання, при якому обрано одразу декілька
інструментів одночасно для регулювання одних і тих самих
правовідносин, що призводить до подвійного регулювання та
додаткового регуляторного навантаження на бізнес.

Різноманітні підходи до обрання інструментів спричиняють додатковий тягар
як для суб’єктів господарювання, так і для державних органів, стають причиною
зловживань чи відсутності ефективного контролю за дотриманням вимог.
Так, наприклад, загальна кількість суб’єктів господарювання (юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців), які займаються видами господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, складає 179151 осіб, з них:

64 038

Загальна кількість юридичних осіб

осіб
		
Мікро – 46192

Середні – 5 809

		 Малі – 11966

Великі – 71

115 113
		
Загальна кількість фізичних осіб-підприємців
особи28
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У зв’язку з неправильним застосуванням інструменту «Ліцензія» вони щорічно
витрачають близько 900 млн. грн. тільки офіційних платежів29. Як наслідок,
гальмується економічне зростання, відбувається «тінізація» бізнесу та зменшуються
надходження коштів до державних та місцевих бюджетів.

3.1
Проблема помилкового застосування
регулювання
ПРОБЛЕМА:
Регуляторні органи на власний розсуд, діючи не прозоро та хаотично,
обирають різні інструменти для регулювання господарської діяльності,
до того ж цілі регулювання та правова природа правовідносин не
визначається.
Так, наприклад, одним і тим самим інструментом регламентуються
правовідносини принципово різної правової природи:
ліцензія на будівництво об’єктів IV і V категорій складності: дані правовідносини регламентують право доступу на ринок (ціль – забезпечення безпечних умов для життя та здоров’я людини30, довговічності
будинків та споруд (належна якість продукції, робіт та послуг) та захисту навколишнього середовища31. Таким чином, право доступу на ринок, виконання цілей та завдань політики має бути реалізовано через
спосіб «Обмеження доступу до ринків», шляхом отримання ліцензії на
будівництво об’єктів IV і V категорій складності;
ліцензія на діяльність у галузі телебачення і радіомовлення: дані
правовідносини регламентують право доступу до спільного ресурсу
(ціль – справедливий розподіл між суб’єктами господарювання права
на розповсюдження інформації через здійснення мовлення та надання
програмних послуг з використанням визначеного радіочастотного
ресурсу (обмежений спільний ресурс). Право доступу до спільного
ресурсу повинно реалізовуватись в рамках способу «Доступ до
спільного ресурсу» шляхом проведення конкурсу між суб’єктами
господарювання;
ліцензія на зовнішньоекономічну діяльність: дані правовідносини
регламентують право суб’єкта на здійснення зовнішньоекономічної
діяльності з експорту (імпорту) товарів. Ціль – забезпечення
збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку
України та забезпечення цілеспрямованого захисту та підтримки
вітчизняних товаровиробників на зовнішньому і внутрішньому
ринках32. Реалізація цілей та завдань політики та реалізація права
на здійснення зовнішньоекономічних операцій має здійснюватися
в рамках способу «Зовнішньоекономічна діяльність» шляхом
застосування інструментів, спрямованих на захист внутрішнього
ринку та вітчизняних виробників.

Як наслідок, маємо:
Некоректне з точки зору цілей, змісту регулювання та правової природи
застосування інструментів регулювання, за нашими попередніми оцінками,
має наступні масштаби:

26

//

інструмент «Ліцензія» некоректно застосовується в 12
видах господарської діяльності (41 підвидах господарської
діяльності) із 32 видів господарської діяльності33,
Наприклад, інструмент «Ліцензія» некоректно застосовується
при регламентації діяльності з промислового вилову
водних біоресурсів за межами юрисдикції України, адже
ціллю регулювання даних правовідносин є рівноправний
розподіл обмеженого ресурсу з метою його раціонального
використання та запобігання повному вичерпанню. Дані
правовідносини повинні регламентуватися через спосіб
«Державне обмеження ринку», шляхом встановлення
обмеження ресурсів (лімітування вилову) та через спосіб
«Доступ до спільного ресурсу», шляхом наступного
розподілу даного обмеженого ресурсу між користувачами
(видача суб’єктам господарювання квот на вилов);

//

інструменти, передбачені Законом про перелік, некоректно
застосовуються в 71 випадках із 103 (враховуючи
деталізований поділ 85 документів дозвільного характеру,
передбачених Законом про перелік)
Наприклад, інструмент «Дозвіл» некоректно застосовується
при регламентації права користування надрами у межах
конкретних ділянок. Користування надрами є частиною
обмеженого загального ресурсу і доступ до нього має завжди
реалізовуватись на конкурсних засадах, зокрема, шляхом
продажу права користування на аукціоні. Таким чином,
надання права користування надрами без проведення
аукціонів повинно бути виключено з законодавства.

//

Інструменти, які не мають визначеного правового статусу
(не враховуючи декларації), некоректно застосовуються в
147 випадках із 35334.
Наприклад, інструмент «Свідоцтво» некоректно застосовується при регламентації реєстрації випуску облігацій,
оскільки ціллю даних правовідносин є захист права власності суб’єкта через державну реєстрацію юридичного факту
випуску облігацій, що має регламентуватися в рамках способу «Державна верифікація».
Наприклад,
інструмент
«Повідомлення»
некоректно
застосовується при регламентації включення до реєстру
операторів, провайдерів телекомунікацій. Адже дані
правовідносини регламентують державну реєстрацію
юридичного факту про включення заявника до реєстру
операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі рішення
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації. Саме тому такі правовідносини
мають регламентуватися в рамках способу «Державна
верифікація».

//

інструмент «Декларація» некоректно застосовується в
12 випадках з 26 документів35, які регламентуються як
«Декларація».
Наприклад,
інструмент
«Декларація»
некоректно
застосовується при регламентації утворення відходів у
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діяльності суб’єкта господарювання. Так, дані правовідносини
регламентують повідомлення дозвільного органу про
утворення відходів у визначених державою обсягах у
процесі провадження господарської діяльності. Отже, такі
правовідносини мають регламентуватися в рамках способу
«Державне обмеження ринку», який має на меті, зокрема,
кількісно нормувати обсяги граничнодопустимого негативного
впливу на життя та здоров’я людей, навколишнє природне
середовище від провадження господарської діяльності.
	Таким чином, до суб’єктів господарювання, які будуть мати
різний обсяг утворення відходів у процесі своєї діяльності
(що перевищує граничнодопустимий/ що не перевищує
граничнодопустимий),
будуть
застосовуватись
різні
інструменти способу «Державне обмеження ринку», проте
відмінні від інструменту «Декларація» (Див. Додаток №13).

Питання до обговорення:
Чи правильно, на вашу думку, визначена проблема? Чи правильно встановлені її
масштаби?
Чи відомі вам інші проблеми неправильного застосування інструментів
регулювання?
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Під адмініструванням ІДР передбачається порядок отримання дозвільних документів, відмови в їх видачі,
переоформлення, анулювання, визначення вартості отримання, переоформлення, визначення строків
отримання, повідомлення про відмову у видачі, застосування декларативного принципу тощо
Дані отриманні за результатами експертного дослідження статистичної інформації, спеціалістами Офісу
ефективного регулювання
Дані отриманні за результатами експертного дослідження спеціалістами Офісу ефективного регулювання
статистичної інформації, яка надана Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Проводився
розрахунок офіційних платежів бізнесу за видачу ліцензії, її переоформлення
Стаття 4 Закону України «Про будівельні норми»
Стаття 2 Закону України «Про архітектурну діяльність»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/413-2012-%D1%80 – Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
схвалення Концепції проекту Закону України “Про засади зовнішньоекономічної політики України на
середньостроковий та довгостроковий періоди» від 27.06.2012 № 413-р
У відповідності до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню
підлягають 32 види господарської діяльності. Проте, в п.5 та п.8 ч. 1 ст. 7 даного Закону міститься
ліцензування чотирьох видів господарської діяльності, які не враховані при здійсненні підрахунку переліку видів
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Таким чином, загальна кількість видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню у відповідності до статті 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської
діяльності», складає 34
Дані наведені за результатами інвентаризації нормативно-правової бази України експертами Офісу
ефективного регулювання
Дані наведені за результатами інвентаризації нормативно-правової бази України експертами Офісу
ефективного регулювання
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3.2
Проблема невиправдано обтяжливого
застосування регулювання
ПРОБЛЕМА:
Всупереч вимогам Закону про ліцензування, який передбачає,
що ліцензування виду господарської діяльності застосовується лише
до такого виду, провадження якого становить загрозу порушення
прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини,
навколишньому природному середовищу та/або безпеці держави, і
лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання36,
ліцензуються сфери, не пов’язані з ризиком для життя,
здоров’я громадян, навколишнього природного середовища
та економічних інтересів країни, – наприклад, туроператорська
діяльність.
І навпаки, не ліцензуються ті види господарської діяльності, які
мають значну ймовірність настання негативних наслідків, заподіяння
шкоди життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному
середовищу та/або безпеці держави, її економічним інтересам.
Наприклад, діяльність із взяття, переробки, зберігання донорської крові та
її компонентів, реалізації їх та виготовлених з них препаратів.
Отримання ліцензії відбувається за декларативним принципом, оцінка
матеріально-технічної бази та наявності кваліфікованого персоналу
фактично не здійснюється, – наприклад, у сфері охоронної діяльності.
Дозвільна система у сфері господарської діяльності також характеризується
невиправданістю застосування дозвільного документа як інструменту
державного регулювання господарської діяльності, у випадках необхідності
отримання документа дозвільного характеру на види діяльності,
провадження яких не містить істотних ризиків (загроз) для здоров’я
населення та навколишнього середовища.
У багатьох випадках до дозвільних документів не застосовується
ризикоорієнтований підхід, тому замість застосування до суб’єкта
господарювання дозвільних процедур достатньо лише отримати від нього
відповідне повідомлення або декларацію.
Наприклад, утримання диких тварин у неволі може відбуватися на підставі
подання декларації, а не шляхом отримання дозволу. Так, для здійснення цієї
діяльності суб’єкту господарювання слід лише мати відповідні приміщення
для утримання диких тварин, а про їх наявність достатньо повідомити
дозвільний орган, подавши відповідну декларацію.

Як наслідок, маємо:
Масштаби невиправдано обтяжливого застосування обраних інструментів
наступні:

//

інструмент «Ліцензія» невиправдано обтяжливо застосовується у
8 видах господарської діяльності (30 підвидів діяльності) з 32 видів
господарської діяльності37;

//

інструменти, передбачені Законом про перелік, застосовуються
невиправдано обтяжливо у 7 випадках із 103 (враховуючи
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деталізований поділ 85 документів
передбачених Законом про перелік);

дозвільного

характеру,

//

інструменти, які не мають визначеного правового статусу (не
враховуючи декларації), невиправдано обтяжливо застосовуються в
51 випадку з 35338;

//

інструмент «Декларація» невиправдано обтяжливо застосовується у
двох випадках із 2639 (Див. Додаток №13).

Питання до обговорення:
Чи правильно визначена проблема невиправданої обтяжливості застосування
інструментів регулювання? Чи правильно оцінений масштаб проблеми?
Чи знайомі вам випадки невиправданої обтяжливості застосування інструментів
регулювання, що не згадані в цьому розділі?

36
37

38

39

П.4 ч.1 статті 3 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
У відповідності до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню
підлягають 32 види господарської діяльності. Проте в п.5 та п.8 ч. 1 ст. 7 даного Закону міститься ліцензування
чотирьох видів господарської діяльності, які не враховані при здійсненні підрахунку переліку видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню. Таким чином, загальна кількість видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню у відповідності до статті 7 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
складає 34
Дані наведені за результатами інвентаризації нормативно-правової бази України експертами Офісу
ефективного регулювання
Дані наведені за результатами інвентаризації нормативно-правової бази України експертами Офісу
ефективного регулювання
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3.3
Проблема застосування надмірного
регулювання
ПРОБЛЕМА:
Невиправдане одночасне застосування декількох подібних
за принципом дії інструментів регулювання до одних і тих же
правовідносин для досягнення тих самих цілей слід визначати як
надмірне. Випадків надмірного регулювання в Україні достатньо
багато, зокрема через значну спадщину радянського регулювання.
Прикладом надмірного регулювання може бути свідоцтво на придбання і
зберігання вибухових матеріалів промислового призначення.
Так, законодавством України40 встановлюється, що діяльність з придбання та
зберігання вибухових матеріалів промислового призначення здійснюється
шляхом отримання дозволу від Національної поліції, а також шляхом
отримання свідоцтва (дозволу) від центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони
праці, державного гірничого нагляду. Остаточне право на придбання та
зберігання вибухових матеріалів промислового призначення надається
суб’єкту господарювання на підставі дозволу Національної поліції41. Тож
вимога щодо отримання свідоцтва на придбання і зберігання вибухових
матеріалів промислового призначення є подвійним регулюванням та має
бути скасована.

Як наслідок, маємо:
//

невиправдані витрати часу та грошей на отримання дозвільних
документів.

Питання до обговорення:
Чи правильно визначена проблема надмірного застосування інструментів
регулювання? Чи правильно оцінений масштаб проблеми?
Чи знайомі вам випадки надмірного застосування інструментів регулювання, що
не згадані в цьому розділі?

40

41

Законом України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» від 23.12.2004 №
2288-IV
Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення
придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і
охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а
також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів» від 21.08.1998 № 622
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ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ,
СПРЯМОВАНІ НА ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ
ДОСТУПУ ДО РИНКІВ
Дерегуляція та розвиток підприємництва є одними з пріоритетних напрямків
державної політики, визначених Стратегією сталого розвитку «Україна-2020»42.
Документ зауважує, що середньостроковою метою подальших реформ у цій сфері
є створення сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого
і середнього підприємництва, залучення інвестицій, спрощення міжнародної
торгівлі та підвищення ефективності ринку праці. Також визначено, що необхідно
скоротити кількість документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності та видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню,
скасувати регуляторні акти, які ускладнюють ведення підприємницької діяльності,
скоротити кількість органів державного нагляду (контролю), забезпечити надання
послуг для громадян та бізнесу в електронному вигляді43.
Створення якісного бізнес-клімату, проведення дерегуляції, розвиток
підприємництва знайшли своє відображення як у плані пріоритетних дій уряду на
2016 рік44, так і в проекті середньострокового плану пріоритетних дій уряду на
період до 2020 року45.
Сьогодні державні органи керуються у своїй діяльності планом заходів щодо
дерегуляції господарської діяльності46. План визначає пріоритетні завдання
у сфері державного регулювання, а саме: оптимізація дозвільних процедур
шляхом запровадження декларативного (реєстраційного, заявницького)
принципу провадження господарської діяльності (або окремих дій, об’єктів,
які не становлять значної загрози життю та здоров’ю людей, навколишньому
природному середовищу та безпеці держави), зменшення кількості документів
дозвільного характеру; скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню,
тощо.
Найбільш ілюстративним прикладом реалізації дерегуляції господарської
діяльності є прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»
від 09.04.2014 № 1193-VII47. Прийнятим законом закладено правові механізми,
спрямовані на звільнення підприємців від необхідності проходження зайвих та
обтяжливих адміністративних процедур, скасовано 59 документів дозвільного
характеру, що були включені до Закону про перелік та 27 документів дозвільного
характеру, які не входили до Закону про перелік, але необхідність їх отримання
встановлена спеціальними законами (шляхом виключення відповідних норм з
відповідних законів). Крім того, закон містить норму, відповідно до якої обов’язок
одержання погоджень, висновків та інших документів, які передують отриманню
документа дозвільного характеру, покладено на дозвільний орган, що оформляє
документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання.
Вищезазначене демонструє, що проведення дерегуляції у сфері господарської
діяльності є пріоритетним напрямком державної політики. Тому усунення
зайвих адміністративних перешкод на шляху ефективного регулювання бізнесу,
побудова ефективного механізму доступу на ринок суб’єктів господарювання є
одним з головних пріоритетів Офісу ефективного регулювання.
42
43

44

45
46

47

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5
П.6 Розділу 3 Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015
р. № 5
План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27
травня 2016 р. № 418
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249628227&cat_id=244276429
План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 23 серпня 2016 р. № 615
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1193-18

32

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ ДО РИНКІВ
В ІНШИХ КРАЇНАХ
Серед різних країн світу комплексні регуляторні закони представлені у таких
країнах, як
Великобританія48,
Шотландія49,
Нова Зеландія50,
Казахстан51 та
Грузія52. Закони Великобританії, Шотландії, Нової Зеландії
були ухвалені з метою реформування законодавства, яке містить надмірне
навантаження на суб’єктів господарської діяльності, і спрямовані на поліпшення
якості регулювання за рахунок підвищення прозорості процесу прийняття
регуляторних рішень, підзвітності регуляторних органів, встановлення чітких
принципів, яких повинні дотримуватися регуляторні органи при введенні нового
законодавства.
Закони Казахстану та Грузії відображають єдиний підхід до формування інструментів
доступу на ринок, зокрема класифікують дозвільні документи залежно від рівня
небезпеки регульованої діяльності. Так, ключовим законом Казахстану у сфері
державного регулювання підприємницької діяльності є Закон Республіки Казахстану
«Про дозволи та повідомлення» від 16 травня 2014 р. № 202-V53.
Регулювання господарської діяльності здійснюється за допомогою
наступних інструментів, які класифікуються у відповідності до рівнів
небезпеки регульованої діяльності або дій (операцій):
дозвіл першої категорії – ліцензія, що видається ліцензіаром фізичній
або юридичній особі на здійснення ліцензованого виду діяльності або
підвиду ліцензованого виду діяльності, пов’язаного з високим рівнем
небезпеки;
дозвіл другої категорії – всі дозволи, які не є ліцензіями, і які вводяться
у відношенні видів (підвидів) діяльності або дій (операцій), пов’язаних
із середнім рівнем небезпеки;
повідомлення вводяться стосовно видів діяльності або дій,
пов’язаних з низьким рівнем небезпеки, але вимагають отримання
державними органами інформації про початок або припинення таких
видів діяльності або дій.
Рівні небезпеки діяльності або дій (операцій) встановлюються на підставі аналізу
регуляторного впливу.
Законом встановлюються загальні положення про систему державного
регулювання у сфері дозволів та повідомлень, порядки отримання ліцензій,
дозволів другої категорії, заявницький порядок, інформаційно-комунікаційні
технології при здійсненні ліцензування, дозвільних процедур та повідомлень,
відповідальність у даній сфері.
Правовою новацією закону є виділення такого поняття як «підвид
ліцензованого виду діяльності з метою максимальної конкретизації
відповідного ліцензованого виду діяльності в рамках однієї ліцензії».
Також у законі зустрічається механізм зупинення/ відновлення дії ліцензії/
дозволу, що застосовується у порядку та на підставі визначених законами
Республіки Казахстан та передбачає недопущення здійснення ліцензіатами/
власниками дозволів другої категорії господарської діяльності до моменту усунення
порушень (направляється дозвільному органу з копією підтверджуючих документів)
та винесення рішення дозвільним органом про відновлення дії ліцензії/ дозволу.
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В Україні сьогодні у профільному законі вказаний механізм відсутній, існує
лише на рівні спеціальних законів з невизначеною процедурою зупинення,
поновлення ліцензії та застосуванням штрафних санкцій за вчинення
порушень.
Закон Казахстану «Про дозволи та повідомлення» спрямований на вдосконалення
дозвільної системи, з метою підвищення ефективності державного регулювання
господарської діяльності, зниження адміністративного навантаження на бізнес
та підвищення позиції країни в міжнародному рейтингу «Doing Bussiness», а саме
покращення показника «створення підприємств».
Законотворці зазначали, що причинами ряду складнощів, пов’язаних із відкриттям
бізнесу є, зокрема, складність дозвільних процедур та встановлених вимог для
започаткування господарської діяльності54. Слід зазначити, що після прийняття
Закону Казахстану «Про дозволи та повідомлення» країна в міжнародному рейтингу
«Doing Bussiness» піднялась на 15 позицій55 (наразі Казахстан знаходиться на 35
місці56). Проте за показником «створення підприємств» Казахстан знизився на 15
позицій57 (наразі знаходиться на 4558). Разом з цим, згідно з офіційною статистичною
інформацією комітету статистики Міністерства національної економіки Республіки
Казахстан, кількість зареєстрованих юридичних осіб збільшилась на 7,8%59, а
зайнятість населення зросла на 1,5%60.
Щодо регулювання господарської діяльності в Грузії, то цей процес здійснюється
на основі Закону Грузії «Про ліцензії та дозволи» від 24 червня 2005 року № 1775вс61. Даний закон регулює організовану діяльність або діяння, які стосуються
необмеженого кола осіб і характеризуються підвищеною небезпекою для життя і
здоров’я людей, охоплюють особливо важливі державні або суспільні інтереси або
пов’язані з користуванням державними ресурсами. Цим законом впорядковані
також сфери, які регулюються ліцензією і дозволом. Також визначено вичерпний
перелік видів ліцензій і дозволів, встановлено їх порядок видачі, внесення в них
змін і їх скасування.
Даним законом визначається, що:
ліцензія – це право здійснення певної діяльності після виконання
встановлених законом умов, надається особам адміністративним
органом на підставі адміністративного акту;
дозвіл – право здійснення діяння на передбачений цим законом
визначений або невизначений строк, яке пов’язане з об’єктом і
підтверджує відповідність даного наміру умовам, встановленим цим
законом;
Реалізація даних прав здійснюється за допомогою таких дозвільних
документів, як:
ліцензійне свідоцтво;
дозвільне свідоцтво.
У законі визначено вичерпний перелік видів ліцензій і дозволів:

46
видів господарської діяльності, які
підлягають ліцензуванню

7
ліцензій на
користування

65
видів господарської діяльності, для
провадження яких
необхідний дозвіл
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Цікавим для України є розподіл у профільному законодавстві Грузії ліцензії на:
ліцензія на користування – вид ліцензії, на підставі якої особі
надається право на користування державними ресурсами,
визначеними цим законом;
ліцензія на діяльність – вид ліцензії, що надає особам право
здійснювати діяльність, визначену цим законом.
Ліцензія на користування державними ресурсами видається в порядку
аукціону, крім випадків, передбачених законами Грузії. Власник ліцензії
має право розділити ліцензію на користування або (і) передати ліцензію
повністю, або її частину, іншій особі, в тому числі – у спадок.
Натомість ліцензія на діяльність видається при відповідності здобувача
умовам, які встановлені законом. Передача ліцензії на діяльність у спадок
або інша передача не допускається.
Інший розподіл ліцензій у законодавстві Грузії базується на класифікації щодо
видів, підвидів господарської діяльності та передбачає:
генеральну ліцензію – право здійснювати на основі єдиної загальної
ліцензії діяльність різних схожих видів без обов’язкової наявності у
нього окремих ліцензій на кожен вид діяльності;
спеціальну ліцензію – право здійснювати окрему діяльність вузького
типу з загального виду ліцензованої діяльності з обов’язковим
поданням фактичних обставин, які відповідають тільки спеціальним
ліцензійним умовам. Здобувач ліцензії може здійснювати діяльність,
дозволену спеціальною ліцензією, без наявності ліцензії, яка регулює
більш широке коло видів діяльності.
За офіційною статистичною інформацією Національного статистичного
офісу Грузії, з моменту прийняття Закону Грузії «Про ліцензії та дозволи»
в 2005 році, рівень зайнятості населення зріс на 35,8%62, а кількість
зареєстрованих підприємств збільшилась у чотири рази63.
У більшості країн міжгалузеве дозвільне законодавство відсутнє, але в деяких
країнах впроваджені кроки та прийняті документи, що мають аналогічний
ефект, зокрема створені органи відповідальні за зменшення адміністративного
навантаження на бізнес, прийняті методичні рекомендації щодо зниження
регуляторних бар’єрів та скасування зайвого навантаження. Наприклад, у Канаді
в січні 2011 року урядом було створено Red Tape Reduction Commission (RTRC),
діяльність якої спрямовувалась на визначення бар’єрів для бізнесу, що випливають
з федеральних нормативних вимог, та надання рекомендацій щодо зниження
адміністративного навантаження на бізнес. Також були ухвалені методичні
рекомендації, що встановлювали порядок, за яким міністерства і відомства
повинні були визначати, розраховувати й повідомляти про адміністративне
навантаження, що міститься в регуляторних документах64.
Результатами роботи комісії стало прийняття плану дій щодо зменшення
адміністративного навантаження Канади65, який визначив ряд ініціатив,
спрямованих на скорочення адміністративного навантаження на бізнес,
підвищення відкритості та прозорості регуляторних органів. План також визначив
основні принципи федерального нормативно-правового регулювання, а саме:
1

встановлення правила «One-for-One Rule»: закріплюється обов’язок
регулятора у випадку, коли при введенні нового або під час зміни
існуючого регулювання збільшується адміністративне навантаження
на бізнес, компенсувати це нововведене навантаження шляхом
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виключення еквівалентного регуляторного навантаження на бізнес;
2

спрощення взаємодії з регулятором;

3

удосконалення обслуговування та передбачуваності – встановлюються
стандарти обслуговування та публічність регуляторних планів.

У Сполучених Штатах Америки створено Офіс інформації та регуляторних
справ, який відповідальний за щорічну підготовку доповіді Конгресу щодо витрат
і переваг від прийнятих федеральних актів66. Основою діяльності даного Офісу, а
також регуляторної системи, є Executive Order 12866 of September 30, 199367, який
спрямований на створення ефективного регуляторного процесу, його доступності
та відкритості для громадськості.
В Австралії було прийнято урядову регуляторну методологію68, принципами якої
є запровадження ефективного регулювання, а не додаткового. Вона зобов’язує
регуляторні органи: шукати практичні рішення, які розвивають економіку
країни, створюють інновації, інвестиції й робочі місця, вираховувати ризики від
провадження економічної діяльності під час прийняття того чи іншого нормативноправового акту. Також ця методологія встановлює обов’язок проводити розрахунок
усіх регуляторних витрат, які випливають з нових норм чи змін до існуючих норм,
використовуючи систему оцінки регуляторного навантаження69 – комп’ютерної
програми, створеної на основі методу розрахунку собівартості регуляторних витрат.
В Індії в 1991 році було розпочато нову індустріальну політику, зокрема,
скорочено кількість ліцензованих видів господарської діяльності до 15 позицій70.
Наразі кількість сфер, що підлягають ліцензуванню, скорочено ще до п’яти. Це такі
сфери, як дистиляція і виробництво алкогольних напоїв, виробництво тютюнових
виробів та їх замінників, виробництво оборонного та електронного космічного
обладнання, виробництво вибухових матеріалів промислового призначення,
виробництво небезпечних хімічних речовин71. Таке скорочення сприяло тому, що
показник промислового зростання в країні зріс із 2,4% до 7,7%72.
Яскравим прикладом регуляторної реформи, спрямованої на спрощення ведення
бізнесу в країні, є досвід Південної Кореї. У 1998 році новий уряд73 запровадив
комплексний регуляторний план щодо поліпшення, метою якого було, зокрема,
зменшити існуючі регуляторні акти вдвічі, провести аналіз регуляторного впливу
нового та існуючого законодавства, запровадити центральний реєстр регуляторних
актів, поліпшити публічні консультації та прозорість. Для цього міністерства та
інші органи влади розробляли плани реформування регуляторного поля, що
відноситься до їх сфери управління, проводили консультації з зацікавленими
експертами та сторонами. Зібрані матеріали відправлялися до відповідного
підрозділу спеціально створеного регуляторного комітету, який був відповідальний
за підготовку остаточних даних щодо відміни надмірного регулювання.
Загалом було відмінено 5430 нормативно-правових актів, удосконалено 2,411
з 11,125 актів. Також було підготовлено 344 законопроекти для реалізації
вищезазначеної цілі, з яких 321 був прийнятий у 1998 році. Друга хвиля
повномасштабної інвентаризації та перегляду решти регуляторних актів була
проведена в 1999 році, коли 503 нормативно-правових акти було скасовано, а
570 актів – переглянуто74. З метою реалізації плану також регуляторним комітетом
до червня 1998 року було проведено 2,427 АРВ, уряд продовжував забезпечувати
підготовку і навчання спеціалістів для проведення АРВ. Було запроваджено
публічний реєстр регуляторних актів75, який передбачав зазначення змісту
нормативно-правового акту, компетенцію щодо прийняття даного акту та
відповідального органу. Показники ВВП Південної Кореї зросли на 8,6 %, а
споживчі ціни спали на 7,2% після проведеної регуляторної реформи76.
У Республіці Білорусь дозвільна система характеризується наявністю
положення та переліку видів господарської діяльності, на провадження яких
необхідно отримати спеціальний дозвіл (ліцензію), а також уповноважених на їх
видачу державних органів та установ77. Положення визначає порядок отримання
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спеціального дозволу (ліцензії), а також окремими главами регламентує
особливості отримання спеціального дозвільного документу (ліцензії) в тому чи
іншому виді господарської діяльності. Перелік містить вичерпний перелік видів та
підвидів господарської діяльності, що ліцензується.
Таким чином, у всіх проаналізованих країнах світу простежуються тенденції
щодо реформування дозвільної системи, яка характеризується упорядкуванням
інструментів регулювання, зменшенням адміністративного навантаження на
бізнес – шляхом скорочення кількості дозвільних документів та закріплення їх
вичерпного переліку в законах; зменшенням кількості нормативно-правових
актів, які регулюють господарську діяльність; обов’язковим проведенням
аналізу регуляторного впливу під час запровадження нового та внесення змін
до існуючого законодавства; автоматизацією видачі та обліку регуляторних
актів; запровадженням публічних консультації та підвищенням прозорості;
впровадженням системи управління ризиками в дозвільну систему.
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК
За підсумками аналізу регуляторного поля у сфері ліцензування та дозвільної
системи ми дійшли висновку, що існуюче регулювання доступу до ринків
суб’єктів господарювання містить наступні типи проблем: нормативні,
процедурні, а також проблеми ефективності застосування інструментів
державного регулювання.
Щодо нормативних прогалин, неточностей та невизначеностей, то за
результатами інвентаризації було встановлено такі прогалини в регулюванні: не
затверджено ліцензійні умови з чотирьох видів господарської діяльності з 32, які
містяться в Законі про ліцензування, та 18 порядків видачі документів дозвільного
характеру з 85 документів дозвільного характеру, що містяться в Законі про
перелік.
Також було знайдено шість незаконних видів господарської діяльності та 16
незаконних порядків видачі документів дозвільного характеру. Нормативноправове поле засмічують норми щодо ліцензування дев’яти видів господарської
діяльності, хоча на рівні Закону про ліцензування вони були скасовані, так само
нараховується шістнадцять документів дозвільного характеру, порядки та норми
про необхідність отримання яких продовжують діяти при одночасному скасуванні
самого документу дозвільного характеру.
Аналізуючи стан справ, фахівці Офісу виявили проблему щодо правової
невизначеності видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.
Так, за результатами інвентаризації Офісу, сьогодні фактично ліцензується 40
видів господарської діяльності, і 22 з них передбачають ліцензування 161 підвиду
господарської діяльності. Проблема правової невизначеності присутня і в
дозвільній системі у сфері господарської діяльності, адже сьогодні нараховується
близько 379 дозвільних документів без визначеного правового статусу.
Окремо вирізняється проблема правової невизначеності у сфері декларування,
яка передбачає відсутність визначених видів декларування, на підставі яких можна
започатковувати господарську діяльність, що призводить до унеможливлення
суб’єктів господарювання започатковувати свою діяльності шляхом подання
декларації та щодо статусу дозвільних документів, які не визначені Законом
про перелік.
Щодо процедурних проблем у сфері ліцензування, декларування та
застосування документів дозвільного характеру, то було встановлено,
що процедури інструментів способу «Обмеження доступу до ринків» не є
уніфікованими, їх нормативна база містить низку прогалин, за таких умов вони
не можуть проводитись в електронному вигляді, в окремих випадках містять такі
процедурні норми, які спотворюють правову природу інструменту (наприклад,
відмова в реєстрації декларації).
Особливої уваги заслуговує питання відповідальності суб’єктів господарювання
та посадових осіб за правопорушення у даних сферах, яке характеризується
відсутністю ризикоорієнтованого підходу до наслідків провадження
господарської діяльності при обранні санкції, що призводить до порушення вимог
законодавства суб’єктами господарювання, заподіянню шкоди життю та здоров’ю
населення, навколишньому природному середовищу, безпеці та обороні держави,
економічним інтересам громадян та держави.
Щодо
проблем
ефективності
застосування
інструментів
державного регулювання, то за результатами аналізу було виявлено:
проблеми помилкового застосування обраного регулювання, при якому обраний
спосіб державного регулювання та інструмент не відповідають заявленим
цілям регулювання; проблеми невиправдано обтяжливого регулювання, при
якому невиправдано обрано занадто жорсткий інструмент регулювання до
правовідносин, що не несуть значної загрози заподіяння шкоди життю чи здоров’ю
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людини, навколишньому природному середовищу та/або безпеці держави, її
економічним інтересам, проблеми застосування надмірного регулювання, при
якому обрано одразу декілька інструментів одночасно для регулювання одних і
тих самих правовідносин.
Таким чином, усі вищезазначені проблеми призводять до низки негативних
наслідків, таких як створення додаткових адміністративних бар’єрів для бізнесу,
зайвих фінансових та часових втрат бізнесу, низької якості регуляторного
поля, непрозорості регулювання, неоднозначного тлумаченням норм і правил
суб’єктів господарювання, а також до неправильного застосування інструментів
державного регулювання, яке зафіксоване в 365 випадках із 661.
Аналіз проблем та наслідків, до яких вони призвели, показав, що головними
причинами їх виникнення є безсистемність державної політики та відсутність на
державному рівні єдиної законодавчо закріпленої доктрини, яка б регламентувала
цілісну дозвільну систему та її інструменти, в обов’язковому порядку визначала
б цілі, для яких застосовується регулювання при обранні інструментів. А також
критерії кожного інструменту в рамках цілісної дозвільної системи, негативні
наслідки видів економічної діяльності та ймовірність їх настання при обранні
інструментів (ризикоорієнтований підхід). Однією з головних причин виникнення
проблем доступу до ринків суб’єктів господарювання також є супротив та перепони
регуляторних органів прозорому регулюванню, постійний перерозподіл функцій
між ними та безвідповідальність чиновників.
Аналіз поточних законодавчих ініціатив України, спрямованих на подолання
проблем доступу до ринків, свідчить про першочерговість державної політики
у створенні сприятливого середовища для ведення бізнесу, розвитку малого і
середнього підприємництва. Зокрема, шляхом скорочення кількості документів
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та видів господарської
діяльності, що підлягають ліцензуванню, скасування регуляторних актів, які
ускладнюють ведення підприємницької діяльності, забезпечення надання послуг
для громадян та бізнесу в електронному вигляді.
Аналіз регулювання доступу до ринків в інших країнах світу підтвердив
тенденції щодо реформування дозвільної системи, скорочення кількості
дозвільних документів, закріплення їх вичерпного переліку в законах,
автоматизації видачі та обліку регуляторних актів, запровадження публічних
консультацій, впровадженням системи управління ризиками в дозвільну систему.
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№
п/п

Назва

Тип

1

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні
сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) – при переміщенні
за межі України

Сертифікат

так

так

ні

2

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки –
при переміщенні в межах району (крім харчових
продуктів тваринного та рослинного походження
для споживання людиною)

Довідка

так

так

ні

3

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва
(для України – форми № 1, № 2) – при переміщенні
за межі території Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст
(крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

Свідоцтво

так

так

ні

4

Висновок державної екологічної експертизи

Висновок

так

так

ні

5

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають
обов'язковій державній експертизі

Висновок

так

так

ні

6

Висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

Висновок

так

так

ні

7

Висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо

Висновок

так

так

ні

8

Висновок державної санітарно-епідеміологічної
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

так

так

ні

9

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

Висновок

так

так

ні

10

Висновок щодо електромагнітної сумісності

Висновок

так

так

ні

11

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

Дозвіл

так

так

ні

12

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і
вивезення за її межі об'єктів рослинного світу

Дозвіл

так

так

ні

13

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і
вивезення за її межі об'єктів тваринного світу

Дозвіл

так

так

ні

14

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

Дозвіл

так

так

ні

15

Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих
організмів у відкритій системі

Дозвіл

так

так

ні

16

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Дозвіл

так

так

ні

17

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Дозвіл

так

так

ні

18

Дозвіл на використання номерного ресурсу

Дозвіл

так

так

ні

19

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

Дозвіл

так

так

ні

20

Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка)

Дозвіл

так

так

ні

21

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Дозвіл

так

так

ні

22

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Дозвіл

так

так

ні

23

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового
покриву земельних ділянок

Дозвіл

так

так

ні

24

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

Дозвіл

так

так

ні

25

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

Дозвіл

так

так

ні

26

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

Дозвіл

так

так

ні

27

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

Дозвіл

так

так

ні

28

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

Дозвіл

так

так

ні

29

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

так

так

ні

30

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних,
експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах,
організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини,
продукції та речовин з джерелами іонізуючого та
неіонізуючого випромінювання і радіоактивних
речовин

Дозвіл

так

так

ні

31

Дозвіл на проведення заходів із залученням
тварин

Дозвіл

так

так

ні

32

Дозвіл на проведення наукових експериментів
над тваринами

Дозвіл

так

так

ні

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

так

так

ні

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

так

так

ні

35

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Дозвіл

так

так

ні

36

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

так

так

ні

37

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів
тваринного світу

Дозвіл

так

так

ні

38

Дозвіл на спеціальне використання природних
рослинних ресурсів

Дозвіл

так

так

ні

39

Дозвіл на спеціальне водокористування

Дозвіл

так

так

ні

40

Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих
організмів

Дозвіл

так

так

ні

41

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Згода,
повідомлення

так

так

ні

42

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

Дозвіл

так

так

ні

43

Експлуатаційний дозвіл

Дозвіл

так

так

ні

44

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

Дозвіл

так

так

ні

45

Карантинний сертифікат

Сертифікат

так

так

ні

46

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

Погодження

так

так

ні

47

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

Погодження

так

так

ні

48

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

Погодження

так

так

ні

49

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних
вантажів

Погодження

так

так

ні

50

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

так

так

ні

51

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

так

так

ні

52

Рішення про виділення у встановленому порядку
лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

Рішення

так

так

ні

53

Рішення про передачу у власність, надання у
постійне користування та оренду земельних
ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

Рішення

так

так

ні

54

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

Рішення

так

так

ні

55

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового
вивезення) культурних цінностей

Свідоцтво

так

так

ні

56

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

Сертифікат

так

так

ні

57

Рішення про призначення органу з оцінки
відповідності на здійснення оцінки відповідності
вимогам відповідного технічного регламенту

Рішення

так

так

ні

58

Рішення про призначення органу з сертифікації в
державній системі сертифікації

Рішення

так

так

ні

59

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і
V категорій складності

Сертифікат

так

так

ні

60

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

Сертифікат

так

так

ні

61

Підтвердження на ввезення в Україну та
вивезення з України насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Реєстру сортів рослин
України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку
для селекційних, дослідних робіт і експонування

Підтвердження

так

так

ні

62

Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством)

Дозвіл

так

так

ні

63

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами

Дозвіл

так

так

ні

64

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання
лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер,
лісовий квиток)

Дозвіл

так

так

ні

65

Спеціальні дозволи на користування надрами у
межах конкретних ділянок

Дозвіл

так

так

ні

66

Фітосанітарний сертифікат

Сертифікат

так

так

ні

67

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

Дозвіл

так

так

ні

68

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Дозвіл

так

так

ні

69

Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Форма
реєстрації

так

так

ні

70

Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої
фауни і флори, сертифікат 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,
в частині осетрових риб і виробленої з них продукції

Дозвіл

так

так

ні

71

Підтвердження законності вилучення водних
біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту
господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Підтвердження

так

так

ні

72

Дозвіл на земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом
інженерних мереж і споруд.

Дозвіл

так

так

ні

73

Дозвіл на земляні або монтажні роботи, пов’язані
з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг,
майданів, площ.

Дозвіл

так

так

ні

74

Дозвіл на роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства

Дозвіл

так

так

ні

75

Дозвіл на роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями

Дозвіл

так

так

ні

76

Дозвіл на роботи, пов’язані з археологічними
дослідженнями

Дозвіл

так

так

ні

77

Дозвіл на облаштування нових та/або заміну
існуючих посадкових майданчиків для пасажирів
міського громадського транспорту із встановленням навісу або павільйону

Дозвіл

так

так

ні

78

Дозвіл на ремонт та/або облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів,
спортивних, дитячих та інших майданчиків

Дозвіл

так

так

ні

79

Дозвіл на заміну пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури,
тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної
апаратури

Дозвіл

так

так

ні

80

Дозвіл на прокладення, перекладення або
заміну водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів

Дозвіл

так

так

ні

81

Дозвіл на установлення нових малих архітектурних форм

Дозвіл

так

так

ні

82

Дозвіл на відновлення, ремонт та заміну існуючих
малих архітектурних форм

Дозвіл

так

так

ні

83

Дозвіл на відбудову, відновлення зруйнованих
частин фундаментів пам’ятників, декоративних
скульптур та композицій, елементів обладнання
фонтанів та декоративних басейнів із заміною
зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо

Дозвіл

так

так

ні

84

Дозвіл на установлення нових пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову,
пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів,
лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного
та дитячого устаткування

Дозвіл

так

так

ні

85

Дозвіл на ремонт і відбудову пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову,
пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів,
лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного
та дитячого устаткування

Дозвіл

так

так

ні

86

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

Дозвіл

так

так

ні

87

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

Дозвіл

так

так

ні

88

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

Дозвіл

так

так

ні

89

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

Дозвіл

так

так

ні

90

Дозвіл на утримання диких тварин у неволі

Дозвіл

так

так

ні

91

Аварійний сертифікат

Сертифікат

ні

ні

ні

92

Разова (індивідуальна) ліцензія

93

Аукціонне свідоцтво

Ліцензія

ні

ні

так

Свідоцтво

ні

ні

ні

94

Благодійне телекомунікаційне повідомлення

Повідомлення

ні

ні

ні

95

Визнання інституту спільного інвестування таким,
що відповідає / не відповідає вимогам щодо
мінімального обсягу активів інституту спільного
інвестування

Підтвердження

так

ні

ні

96

Висновок на транзит товарів територією України

Висновок

так

ні

ні

97

Висновок про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і
міжнародних стандартів

Висновок

так

ні

ні

98

Висновок про погодження документації із землеустрою

Висновок

так

ні

ні

99

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

Висновок

так

ні

ні

100

Висновок про якість ввезених лікарських засобів

Висновок

так

ні

ні

101

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

Висновок

так

ні

ні

102

Висновок щодо можливості дублювання (нанесення) ідентифікаційних номерів транспортних
засобів

Висновок

так

ні

ні

103

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

Висновок

так

ні

ні

104

Висновок щодо продовження строку розрахунків
за зовнішньоекономічними операціями

Висновок

так

ні

ні

105

Відкритий висновок на здійснення тимчасового
ввезення/вивезення товарів

Висновок

ні

ні

ні

106

Відкритий висновок на проведення переговорів

Висновок

так

ні

ні

107

Ліцензія на право імпорту, експорту алкогольних
напоїв та тютюнових виробів

Ліцензія

ні

ні

так

108

Ліцензія на право імпорту, експорту спирту
етилового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового

Ліцензія

ні

ні

так

109

Гармонізований екзаменаційний
радіоаматора (сертифікат HAREC)

Сертифікат

так

ні

ні

110

Генеральна декларація водного транспортного
засобу

Декларація

ні

ні

ні

111

Генеральна декларація повітряного судна

Декларація

ні

ні

ні

сертифікат

112

Генеральний висновок на здійснення тимчасового
ввезення/вивезення товарів

Висновок

ні

ні

ні

113

Генеральний висновок на проведення переговорів

Висновок

так

ні

ні

114

Гірничий відвід для розробки родовищ корисних
копалин загальнодержавного значення, будівництва й експлуатації підземних споруд та інших
цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних
копалин

Дозвіл

так

ні

ні

115

Глобальний сертифікат

Сертифікат

ні

ні

ні

116

Декларація апліканта

Декларація

ні

ні

ні

117

Декларація безпеки об'єкта підвищеної небезпеки

Декларація

так

ні

ні

118

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

Декларація

так

ні

ні

119

Декларація відповідності матеріально-технічної
бази вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки

Декларація

так

ні

ні

120

Декларація інвойс або декларація про походження

Декларація

ні

ні

ні

121

Декларація особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування

Декларація

ні

ні

ні

122

Декларація про вантаж для його безпечного
морського перевезення

Декларація

ні

ні

ні

123

Декларація про відмову від іноземного громадянства

Декларація

ні

ні

ні

124

Декларація про відмову особи, якій надано статус
біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства

Декларація

ні

ні

ні

125

Декларація про відповідність

Декларація

так

ні

ні

126

Декларація про відповідність медичного виробу

Декларація

так

ні

ні

127

Декларація про відсутність іноземного громадянства

Декларація

ні

ні

ні

128

Декларація про відходи

Декларація

так

ні

ні

129

Декларація про готовність до експлуатації об’єкта
будівництва

Декларація

так

ні

ні

130

Декларація про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру

Декларація

ні

ні

ні

131

Декларація про початок виконання будівельних
робіт

Декларація

так

ні

ні

132

Декларація про початок виконання підготовчих
робіт

Декларація

так

ні

ні

133

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

так

так

ні

134

Декларація щодо валютних цінностей, доходів та
майна, що знаходяться за межами України

Декларація

ні

ні

ні

135

Декларування оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення

Декларація

так

ні

ні

136

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

Дозвіл

так

так

ні

137

Державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

Посвідчення

так

ні

ні

138

Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами
іонізуючого випромінювання

Дозвіл

так

ні

ні

139

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання
певних видів робіт чи операцій у рамках заходів
щодо перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Дозвіл

так

ні

ні

140

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання
певних видів робіт чи операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення
радіоактивних відходів

Дозвіл

так

ні

ні

141

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання
певних видів робіт чи операцій на етапі зняття з
експлуатації ядерної установки

Дозвіл

так

ні

ні

142

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання
певних видів робіт чи операцій на окремих етапах
життєвого циклу ядерної установки (крім окремого дозволу 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, окремого дозволу на пуск ядерної установки
після планово-попереджувального ремонту з
перевантаженням активної зони та окремого
дозволу на етапі зняття з експлуатації ядерної
установки)

Дозвіл

так

ні

ні

143

Дозвіл експлуатуючій організації на пуск ядерної
установки після планово-попереджувального
ремонту з перевантаженням активної зони

Дозвіл

так

ні

ні

144

Дозвіл експлуатуючій організації 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

так

ні

ні

145

Дозвіл на видачу документів, номерних знаків
для разових поїздок, пов’язаних з придбанням
або реалізацією транспортних засобів та кузовів
(рам)

Дозвіл

так

ні

ні

146

Дозвіл на використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерної
установки, об’єкта, призначеного для поводження
з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

Дозвіл

так

ні

ні

147

Дозвіл на використання об’єктів і приміщень,
призначених для провадження діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів

Дозвіл

так

ні

ні

148

Дозвіл на відкриття та експлуатацію вантажного
митного комплексу

Дозвіл

ні

ні

ні

149

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

Дозвіл

ні

ні

ні

150

Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину
безмитної торгівлі

Дозвіл

ні

ні

ні

151

Дозвіл на відкриття та експлуатацію митного
складу

Дозвіл

ні

ні

ні

152

Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Дозвіл

ні

ні

ні

153

Дозвіл на відкриття та функціонування об’єктів
дозвільної системи, що працюють з вибуховими
матеріалами, піротехнічних майстерень та інших
об’єктів, визначених законодавством

Дозвіл

ні

ні

ні

154

Дозвіл на відновлення земляних робіт

Дозвіл

так

ні

ні

155

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

Дозвіл

так

ні

ні

156

Дозвіл на встановлення і використання на
транспортних засобах спеціальних звукових та
світлових сигнальних пристроїв синього кольору

Дозвіл

так

ні

ні

157

Дозвіл на зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, основних частин зброї, пневматичної,
холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та
патронів до них для юридичних осіб

Дозвіл

так

ні

ні

158

Дозвіл на зберігання і носіння (реєстрація, перереєстрація) мисливської, холодної, пневматичної
зброї, інших предметів, на які поширюється дозвільна система – для юридичних осіб

Дозвіл

так

ні

ні

159

Дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів

Дозвіл

так

ні

ні

160

Дозвіл на імпорт товарів

Дозвіл

так

ні

ні

161

Дозвіл на міжнародні регулярні перевезення
пасажирів

Дозвіл

так

ні

ні

162

Дозвіл на міжнародні спеціальні регулярні перевезення пасажирів

Дозвіл

так

ні

ні

163

Дозвіл на перевезення вантажів автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні

Дозвіл

так

ні

ні

164

Дозвіл на перевезення вибухових матеріалів для
юридичних осіб

Дозвіл

ні

ні

ні

165

Дозвіл на перевезення вогнепальної зброї,
боєприпасів, основних частин зброї, пристроїв та
патронів до них для юридичних осіб

Дозвіл

ні

ні

ні

166

Дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних
автобусних маршрутах загального користування

Дозвіл

так

ні

ні

167

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів

Дозвіл

так

ні

ні

168

Дозвіл на перевезення через митний кордон
України вибухових матеріалів для юридичних осіб

Дозвіл

ні

ні

ні

169

Дозвіл на перевезення через митний кордон
України вогнепальної зброї, бойових припасів
до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та
патронів до них для юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців

Дозвіл

ні

ні

ні

170

Дозвіл на поїздку територією іноземних держав
під час виконання нерегулярних перевезень
пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні

Дозвіл

так

ні

ні

171

Дозвіл на право проведення вибухових робіт і
виготовлення засобів їх механізації

Дозвіл

ні

ні

ні

172

Дозвіл на придбання вибухових матеріалів для
юридичних осіб

Дозвіл

ні

ні

ні

173

Ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної
придатності (технічне обслуговування) систем
пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові,
аерозольні)

Ліцензія

ні

ні

так

174

Ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної
придатності (технічне обслуговування) систем
пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу
та управління евакуюванням людей, устаткування
передавання тривожних сповіщень

Ліцензія

ні

ні

так

175

Ліцензія на здійснення діяльності з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічне
обслуговування) систем протидимного захисту

Ліцензія

ні

ні

так

176

Ліцензія на здійснення діяльності зі спостерігання
за системами протипожежного захисту

Ліцензія

ні

ні

так

177

Ліцензія на здійснення діяльності з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння
(водяні, пінні, порошкові, газові вогнегасники)

Ліцензія

ні

ні

так

178

Ліцензія на здійснення оцінки (експертизи)
протипожежного стану підприємства, об’єкта чи
приміщення

Ліцензія

ні

ні

так

179

Ліцензія на здійснення робіт з вогнезахисту,
вогнезахисне просочування (глибоке та поверхневе), вогнезахисне обробляння (фарбування,
штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнювання

Ліцензія

ні

ні

так

180

Ліцензія на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії

Ліцензія

ні

ні

так

181

Ліцензія на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу

Ліцензія

ні

ні

так

182

Ліцензія на виробництво джерел іонізуючого
випромінювання

Ліцензія

ні

ні

так

183

Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів
промислового призначення

Ліцензія

ні

ні

так

184

Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

Ліцензія

ні

ні

так

185

Ліцензія на провадження господарської діяльності зі зберігання природного газу

Ліцензія

ні

ні

так

186

Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензія

ні

ні

так

187

Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Ліцензія

ні

ні

так

188

Ліцензія на перевезення радіоактивних матеріалів

Ліцензія

ні

ні

так

189

Ліцензія на переробку, зберігання радіоактивних
відходів

Ліцензія

ні

ні

так

190

Ліцензія
на
провадження
господарської
діяльності з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Ліцензія

ні

ні

так

191

Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання природного газу

Ліцензія

ні

ні

так

192

Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом
етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим
плодовим

Ліцензія

ні

ні

так

193

Ліцензія на виробництво лікарських засобів

Ліцензія

ні

ні

так

194

Ліцензія на оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами

Ліцензія

ні

ні

так

195

Ліцензія на імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

Ліцензія

ні

ні

так

196

Ліцензія на переробку уранових руд

Ліцензія

ні

ні

так

197

Ліцензія на провадження господарської діяльності з підготовки персоналу для експлуатації
ядерної установки

Ліцензія

ні

ні

так

198

Ліцензія на провадження діяльності, пов’язаної
із здійсненням персоналом безпосереднього
управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до
службових обов’язків яких належить здійснення
організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних
із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки

Ліцензія

ні

ні

так

199

Ліцензія на
діяльності

Ліцензія

ні

ні

так

200

Ліцензія на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин
людини

Ліцензія

ні

ні

так

201

Ліцензія на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці
І Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом
Міністрів України

Ліцензія

ні

ні

так

202

Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики (екстрена медична
допомога)

Ліцензія

ні

ні

так

203

Ліцензія на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за
кордоном

Ліцензія

ні

ні

так

204

Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Ліцензія

ні

ні

так

205

Ліцензія на провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за
межами юрисдикції України

Ліцензія

ні

ні

так

206

Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами

Ліцензія

ні

ні

так

207

Ліцензія на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим
тарифом

Ліцензія

ні

ні

так

провадження

туроператорської

208

Ліцензія на адміністрування фінансових активів
для придбання товарів у групах

Ліцензія

ні

ні

так

209

Ліцензія на управління майном для фінансування
об’єктів будівництва та/або здійснення операцій
з нерухомістю

Ліцензія

ні

ні

так

210

Ліцензія на провадження охоронної діяльності

Ліцензія

ні

ні

так

211

Ліцензія з надання послуг у сфері страхування в
частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством

Ліцензія

ні

ні

так

212

Ліцензія на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

Ліцензія

ні

ні

так

213

Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів
магістральним трубопроводом

Ліцензія

ні

ні

так

214

Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового
газу трубопроводом

Ліцензія

ні

ні

так

215

Дозвіл на провадження митної брокерської
діяльності

Дозвіл

так

ні

ні

216

Дозвіл на проведення земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваних археологічних
територіях, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць

Дозвіл

так

ні

ні

217

Дозвіл на проведення пошукових робіт з дослідження решток життєдіяльності людини, що
міститься під земною поверхнею, під водою

Дозвіл

так

ні

ні

218

Дозвіл на проведення робіт (крім будівельних)
на землях водного фонду (в частині проведення
робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських
заток і лиманів, у внутрішніх морських водах,
лиманах і територіальному морі)

Дозвіл

так

ні

ні

219

Дозвіл на реекспорт товарів іноземного походження

Дозвіл

ні

ні

ні

220

Дозвіл на реекспорт товарів українського походження

Дозвіл

ні

ні

ні

221

Дозвіл на розміщення та/або обіг цінних паперів
українських емітентів за межами України (для
отримання дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України)

Дозвіл

ні

ні

ні

222

Дозвіл на розміщення та/або обіг цінних паперів
українських емітентів за межами України (для
отримання дозволу на розміщення та обіг цінних
паперів українських емітентів за межами України)

Дозвіл

ні

ні

ні

223

Дозвіл небанківській фінансовій установі – управителю – на право здійснення емісії сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю

Дозвіл

ні

ні

ні

224

Дозвіл небанківській фінансовій установі – управителю – на право прийняття на себе комерційних
ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б

Дозвіл

ні

ні

ні

225

Дозвіл суб'єктам космічної діяльності України 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

так

ні

ні

226

Дотаційний сертифікат

Сертифікат

так

ні

ні

227

Екзаменаційний сертифікат радіоаматора-початківця (сертифікат NOVICE)

Сертифікат

так

ні

ні

228

Експертне дослідження транспортних засобів і
супровідних документів з видачею експертного
висновку

Висновок

так

ні

ні

229

Експертний висновок енерготехнологічної частини техніко-економічних обґрунтувань і проектів
будівництва нових та розширення (реконструкції,
технічного переобладнання, модернізації) діючих
об’єктів та підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів 1 тис. і більше тонн
у перерахунку на умовне паливо – за рішенням
замовника в разі надання преференцій (субсидій,
податкових або фінансово-кредитних пільг) за
рахунок бюджетних коштів

Висновок

так

ні

ні

230

Експертний висновок проектів інструктивно-методичних
та
нормативно-технічних
актів, будівельних норм і правил, документації
на створення та придбання нової енергоємної
техніки, технології і матеріалів, інших документів і
матеріалів, що регламентують всі види діяльності
у сфері енергозбереження

Висновок

так

ні

ні

231

Експертний висновок проектів схем розвитку і
розміщення продуктивних сил, проектів розвитку
галузей народного господарства, територіальних
схем енергозабезпечення, іншої передпланової
та передпроектної документації

Висновок

так

ні

ні

232

Експортний сертифікат якості металобрухту

Сертифікат

так

ні

ні

233

Заявка продавця (повідомлення про бажання
реалізувати належну йому партію (партії) сільськогосподарської продукції на торгах)

Повідомлення

ні

ні

ні

234

Згода (дозвіл) на відчуження державного майна

Дозвіл

ні

ні

ні

235

Інвестиційна декларація (інвестиційні фонди)

Декларація

ні

ні

ні

236

Інвестиційна декларація (недержавний пенсійний фонд)

Декларація

ні

ні

ні

237

Інвестиційний сертифікат

Сертифікат

ні

ні

ні

238

Іпотечний сертифікат

Сертифікат

ні

ні

ні

239

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача

Свідоцтво

так

ні

ні

240

Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського
дорадника,
сільськогосподарського
експерта-дорадника

Свідоцтво

ні

ні

ні

241

Кваліфікаційний сертифікат архітектора (інженера)

Сертифікат

так

ні

ні

242

Кваліфікаційний сертифікат виконавців окремих
видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням
об'єктів архітектури

Сертифікат

так

ні

ні

243

Кваліфікаційний сертифікат
інженера-землевпорядника

Сертифікат

так

ні

ні

сертифікованого

244

Класифікаційне свідоцтво

245

Комерційне електронне повідомлення

246

Контрольна марка на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп’ютерних програм, баз даних

Свідоцтво

ні

ні

ні

Повідомлення

ні

ні

ні

Дозвіл

так

ні

ні

247

Медичний сертифікат авіаційного персоналу

Сертифікат

ні

ні

ні

248

Митна декларація

Декларація

ні

ні

ні

249

Міжнародний імпортний сертифікат або інший
документ про державні гарантії (зобов'язання)
щодо використання у заявлених цілях товарів

Сертифікат

ні

ні

ні

250

Міжнародний сертифікат харчових продуктів

Сертифікат

так

ні

ні

251

Надання спортивним школам вищої категорії

Свідоцтво

ні

ні

ні

252

НОТАМ-повідомлення

Повідомлення

ні

ні

ні

253

Нотіс (повідомлення щодо готовності судна до
вантажних операцій)

Повідомлення

ні

ні

ні

254

Обмірне свідоцтво

Свідоцтво

ні

ні

ні

255

Опціонний сертифікат

Сертифікат

ні

ні

ні

256

Освітня декларація

Декларація

ні

ні

ні

257

Ощадний (депозитний) сертифікат

Сертифікат

ні

ні

ні

258

Пасажирське свідоцтво

Свідоцтво

ні

ні

ні

259

Підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського
Союзу (ЄС), для лікарських засобів, призначених
для споживання людиною

Підтвердження

так

ні

ні

260

Підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію
палива

Підтвердження

так

ні

ні

261

Підтвердження про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення

Підтвердження

ні

ні

ні

262

Платіжне повідомлення

Повідомлення

ні

ні

ні

263

Повідомлення «захищені дані»

Повідомлення

ні

ні

ні

264

Повідомлення акціонерам

Повідомлення

ні

ні

ні

265

Повідомлення акціонерам через депозитарну
систему України

Повідомлення

ні

ні

ні

266

Повідомлення банку про відкриття, зміну або
анулювання акредитива

Повідомлення

ні

ні

ні

267

Повідомлення бенефіціару або банку бенефіціара
про умови наданої гарантії

Повідомлення

ні

ні

ні

268

Повідомлення до рамбурсуючого банку з вимогою здійснити платіж

Повідомлення

ні

ні

ні

269

Повідомлення на ввезення на територію України
незареєстрованих медичної техніки та виробів
медичного призначення

Повідомлення

так

ні

ні

270

Повідомлення НБУ про відновлення надання
послуг

Повідомлення

ні

ні

ні

271

Повідомлення про безоплатну передачу конфіскованого майна

Повідомлення

ні

ні

ні

272

Повідомлення про випадок серйозної (передбаченої або непередбаченої) побічної реакції
лікарського засобу

Повідомлення

ні

ні

ні

273

Повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Повідомлення

так

ні

ні

274

Повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу

Повідомлення

ні

ні

ні

275

Повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення

Повідомлення

ні

ні

ні

276

Повідомлення про доступність умовних маршрутів

Повідомлення

ні

ні

ні

277

Повідомлення про електронні торги та результати їх проведення

Повідомлення

ні

ні

ні

278

Повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій

Повідомлення

ні

ні

ні

279

Повідомлення про зміни аеронавігаційних даних

Повідомлення

ні

ні

ні

280

Повідомлення про зміну зборів за транспортування вантажу

Повідомлення

ні

ні

ні

281

Повідомлення про зону з незначною присутністю
хвороби

Повідомлення

ні

ні

ні

282

Повідомлення про зону, яка вільна від хвороби
тварин

Повідомлення

ні

ні

ні

283

Повідомлення про місце перебування літака

Повідомлення

ні

ні

ні

284

Повідомлення про надання користувачеві повітряного простору дозволу

Повідомлення

так

ні

ні

285

Повідомлення про намір здійснити закупівлю

Повідомлення

ні

ні

ні

286

Повідомлення про переказ коштів в іноземній
валюті або банківських металів

Повідомлення

ні

ні

ні

287

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Повідомлення

так

ні

ні

288

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Повідомлення

так

ні

ні

289

Повідомлення про проведення аукціону

Повідомлення

ні

ні

ні

290

Повідомлення про ризик (щодо ветеринарної
медицини)

Повідомлення

ні

ні

ні

291

Повідомлення про ризик (щодо генетично модифікованих організмів)

Повідомлення

ні

ні

ні

292

Повідомлення про ризик (щодо карантину рослин)

Повідомлення

ні

ні

ні

293

Повідомлення про розміщення облігацій

Повідомлення

ні

ні

ні

294

Повідомлення про спір

Повідомлення

ні

ні

ні

295

Рішення про призначення визнаної незалежної
організації на здійснення оцінки відповідності
технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/
або персоналу, який проводить неруйнівний
контроль, згідно з технічним регламентом щодо
обладнання, що працює під тиском

Рішення

так

так

ні

296

Повідомлення про суттєві зміни в майновому
стані суб'єкта декларування

Повідомлення

ні

ні

ні

297

Банківська ліцензія

Ліцензія

ні

ні

так

298

Ліцензія на провадження господарської діяльності, яка передбачає залучення фінансових активів
із зобов’язанням щодо наступного їх повернення

Ліцензія

ні

ні

так

299

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу

Ліцензія

ні

ні

так

300

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, в тому числі й на
умовах фінансового кредиту

Ліцензія

ні

ні

так

301

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання гарантій та поручительства

Ліцензія

ні

ні

так

302

Повідомлення про транзитне переміщення

Повідомлення

ні

ні

ні

303

Повідомлення про фінансову операцію

Повідомлення

ні

ні

ні

304

Повідомлення про хворобу тварини

Повідомлення

ні

ні

ні

305

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

Повідомлення

ні

ні

ні

306

Повідомлення у кримінальному провадженні

Повідомлення

ні

ні

ні

307

Повідомлення щодо акредитива

Повідомлення

ні

ні

ні

308

Повідомлення щодо здійснення банками операцій за гарантіями

Повідомлення

ні

ні

ні

309

Повідомлення щодо обслуговування повітряного
руху

Повідомлення

ні

ні

ні

310

Погодження виконання робіт в охоронних зонах
геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів

Погодження

так

ні

ні

311

Погодження використання зарубіжної технологічної документації

Погодження

так

ні

ні

312

Погодження відповідальної особи небанківської
фінансової групи

Погодження

так

ні

ні

313

Погодження відповідальної особи небанківської
фінансової групи (переважну діяльність у якій
здійснює особа, що провадить депозитарну та
розрахунково-клірингову діяльність)

Погодження

так

ні

ні

314

Погодження внутрішніх документів саморегулівної організації (змін до них), затверджених
саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку

Погодження

так

ні

ні

315

Погодження кандидатур на посади керівників
депозитаріїв

Погодження

так

ні

ні

316

Погодження кандидатур на посади керівників
фондових бірж

Погодження

так

ні

ні

317

Погодження матеріалів вилучення (викупу)
земельних ділянок особливо цінних земель, що
перебувають у власності громадян і юридичних
осіб, яке здійснює Верховна Рада України за
поданням Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських рад

Погодження

так

ні

ні

318

Погодження на створення ліцензіатом відокремленого підрозділу за межами України (діяльності
з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльності з торгівлі цінними паперами, діяльності з
управління іпотечним покриттям (для банків))

Погодження

так

ні

ні

319

Погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу
за межами України (щодо депозитарної діяльності
(депозитарна діяльність депозитарної установи,
діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів
пенсійних фондів), клірингової діяльності)

Погодження

так

ні

ні

320

Погодження набуття (збільшення) юридичною
чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (для торговців
цінними паперами та фондових бірж) (юридична
особа – нерезидент)

Погодження

так

ні

ні

321

Погодження набуття (збільшення) юридичною
чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (для торговців
цінними паперами та фондових бірж) (юридична
особа – резидент)

Погодження

так

ні

ні

322

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою істотної участі у
професійному учаснику фондового ринку (крім
банку) (щодо депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із
зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних
фондів) (іноземна юридична особа)

Погодження

так

ні

ні

323

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

Дозвіл

так

так

ні

324

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'ятки
національного значення

Дозвіл

так

так

ні

325

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою істотної участі у
професійному учаснику фондового ринку (крім
банку) (щодо депозитарної діяльності (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із
зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних
фондів) (юридична особа)

Погодження

так

ні

ні

326

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи
фізичною особою істотної участі у професійному
учаснику фондового ринку (крім банку) (щодо
депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності) (іноземна юридична особа)

Погодження

так

ні

ні

327

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи
фізичною особою істотної участі у професійному
учаснику фондового ринку (крім банку) (щодо
депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності) (юридична особа)

Погодження

так

ні

ні

328

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи
фізичною особою істотної участі у професійному
учаснику фондового ринку (крім банку) (щодо
компаній з управління активами) (юридична
особа – нерезидент)

Погодження

так

ні

ні

329

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи
фізичною особою істотної участі у професійному
учаснику фондового ринку (крім банку) (щодо
компаній з управління активами) (юридична
особа)

Погодження

так

ні

ні

330

Погодження набуття або збільшення істотної
участі у фінансовій установі (для іноземної юридичної особи)

Погодження

так

ні

ні

331

Погодження набуття або збільшення істотної
участі у фінансовій установі (для юридичної особи, яка зареєстрована згідно із законодавством
України)

Погодження

так

ні

ні

332

Погодження науково-проектної документації на
виконання робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування
пам’яток національного значення

Погодження

так

ні

ні

333

Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на
території пам’яток національного значення, їх
охоронних зон та охоронюваних археологічних
територіях

Погодження

так

ні

ні

334

Погодження проектів конструкції транспортних
засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху з видачею
свідоцтва про погодження конструкції

Погодження

так

ні

ні

335

Погодження проекту статуту корпоративного
інвестиційного фонду

Погодження

так

ні

ні

336

Погодження режиму рибогосподарської експлуатації водних об’єктів

Погодження

так

ні

ні

337

Погодження розміщення реклами на пам'ятках
національного значення, в зонах їх охорони, в
історичних ареалах населених місць

Погодження

так

ні

ні

338

Податкова декларація

Декларація

ні

ні

ні

339

Податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах

Повідомлення

ні

ні

ні

340

Податкове повідомлення-рішення

Повідомлення

ні

ні

ні

341

Попереднє повідомлення про експорт/імпорт
хімікату

Повідомлення

ні

ні

ні

Сертифікат

ні

ні

ні

Висновок

ні

ні

ні

Висновок

ні

ні

ні

Повідомлення

ні

ні

ні

342

Преференційний (пільговий) сертифікат

343

Разовий висновок на здійснення тимчасового
ввезення/вивезення товарів

344

Разовий висновок на проведення переговорів

345

Реєстраційне повідомлення

346

Реєстраційне свідоцтво овець/кіз

Свідоцтво

ні

ні

ні

347

Реєстраційне свідоцтво свиней

Свідоцтво

ні

ні

ні

348

Рішення органу, що здійснює державну атестацію,
про результати державної атестації дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних
закладів

Рішення

так

ні

ні

349

Фітосанітарний сертифікат на реекспорт

Сертифікат

так

так

ні

350

Рішення про допуск перевізників-резидентів до
перевезень на умовах Конвенції МДП

Рішення

ні

ні

ні

351

Рішення про переможця конкурсу з визначення
рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки

Рішення

так

ні

ні

352

Рішення про погодження розпорядження майном

Рішення

так

ні

ні

353

Рішення про реструктуризацію підприємства

Рішення

так

ні

ні

354

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи для поліпшення умов судноплавства

Дозвіл

так

так

ні

355

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи для поглиблення і розширення акваторій у морських та
річкових портах для підходу навантажених суден
до причалів

Дозвіл

так

так

ні

356

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи на меліоративних каналах і озерах для очищення їх від
замулення

Дозвіл

так

так

ні

357

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи з поглиблення водних підходів до окремих промислових
підприємств

Дозвіл

так

так

ні

358

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи з поглиблення дна біля водозабірних пристроїв

Дозвіл

так

так

ні

359

Дозвіл на прокладання кабелів, трубопроводів та
інших комунікацій на землях водного фонду

Дозвіл

так

так

ні

360

Ліцензія на експорт (імпорт) товарів, щодо яких
встановлюються певні квоти

Ліцензія

ні

ні

так

361

Ліцензія на експорт (імпорт) товарів, щодо яких
не встановлюються квоти

Ліцензія

ні

ні

так

362

Рішення щодо введення родовища або окремого
покладу нафти і газу: в дослідно-промислову
розробку

Рішення

так

ні

ні

363

Санітарно-епідеміологічний (гігієнічний) сертифікат

Сертифікат

так

ні

ні

364

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'яток
місцевого значення

Дозвіл

так

так

ні

365

Ліцензія на виробництво алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

Ліцензія

ні

ні

так

366

Ліцензія на виробництво спирту етилового (у
тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, оптову
торгівлю спиртом-сирцем виноградним і спиртом-сирцем плодовим

Ліцензія

ні

ні

так

367

Ліцензія на виробництво спирту коньячного і
плодового

Ліцензія

ні

ні

так

368

Ліцензія на виробництво спирту-сирцю виноградного і спирту-сирцю плодового

Ліцензія

ні

ні

так

369

Ліцензія на провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової та
електричної енергії

Ліцензія

ні

ні

так

370

Ліцензія на провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, в когенераційних установках та в
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії

Ліцензія

ні

ні

так

371

Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом

Ліцензія

ні

ні

так

372

Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними
напоями

Ліцензія

ні

ні

так

373

Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями (крім столових вин)

Ліцензія

ні

ні

так

374

Свідоцтво спеціаліста з організації повітряного
руху

Свідоцтво

ні

ні

ні

375

Свідоцтво авіаційного медичного центру цивільної авіації України

Свідоцтво

ні

ні

ні

376

Свідоцтво авіаційного персоналу в Україні

Свідоцтво

ні

ні

ні

377

Свідоцтво аудитора з сертифікації (агронома-інспектора)

Свідоцтво

так

ні

ні

378

Свідоцтво виробника про якість продуктів лову
та харчової продукції з них

Свідоцтво

так

ні

ні

379

Свідоцтво державної реєстрації небезпечного
фактора

Свідоцтво

так

ні

ні

380

Свідоцтво експерта-гемолога

Свідоцтво

так

ні

ні

381

Свідоцтво жвавості коня

Свідоцтво

ні

ні

ні

382

Свідоцтво льотного екіпажу

Свідоцтво

ні

ні

ні

383

Свідоцтво на знаки для товарів і послуг

Свідоцтво

так

ні

ні

384

Свідоцтво на право використання електронних
картографічних та навігаційно-інформаційних
систем

Свідоцтво

так

ні

ні

385

Свідоцтво на право використання суднового
радіолокатора

Свідоцтво

так

ні

ні

386

Свідоцтво на придбання і зберігання вибухових
матеріалів промислового призначення

Свідоцтво

так

ні

ні

387

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію

Свідоцтво

так

ні

ні

388

Свідоцтво про авторство на сорт рослин

Свідоцтво

так

ні

ні

389

Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи – нерезидента) проекту (програми)
міжнародної технічної допомоги видається на
строк дії договору (контракту) або проекту (програми)

Свідоцтво

так

ні

ні

390

Свідоцтво про атестацію аварійно-рятувальної
служби

Свідоцтво

так

ні

ні

391

Свідоцтво про атестацію автостанцій

Свідоцтво

так

ні

ні

392

Свідоцтво про атестацію лабораторій з контролю
якості та безпеки лікарських засобів

Свідоцтво

так

ні

ні

393

Свідоцтво про атестацію професійно-технічних
навчальних закладів

Свідоцтво

так

ні

ні

394

Свідоцтво про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної
суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

Свідоцтво

так

ні

ні

395

Свідоцтво про вантажну марку

Свідоцтво

так

ні

ні

396

Свідоцтво про визнання відповідності

Свідоцтво

так

ні

ні

397

Свідоцтво про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією

Свідоцтво

так

ні

ні

398

Свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними
розрахунками

Свідоцтво

так

ні

ні

399

Свідоцтво про відповідність тари (упаковки)
вимогам ГОСТ 26319-84

Свідоцтво

так

ні

ні

400

Свідоцтво про включення до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств

Свідоцтво

так

ні

ні

401

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

Свідоцтво

так

ні

ні

402

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів

Свідоцтво

так

ні

ні

403

Свідоцтво про депонування штаму мікроорганізму

Свідоцтво

так

ні

ні

404

Свідоцтво про державну реєстрацію страхового
фонду документації

Свідоцтво

так

ні

ні

405

Свідоцтво про державну реєстрацію торговельно-інформаційних систем

Свідоцтво

ні

ні

ні

406

Свідоцтво про державну реєстрацію фондової
біржі

Свідоцтво

так

ні

ні

407

Свідоцтво про державну реєстрацію як суб'єкта
інформаційної діяльності

Свідоцтво

так

ні

ні

408

Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під
митними печатками та пломбами

Свідоцтво

ні

ні

ні

409

Свідоцтво про життєздатність штамів мікроорганізмів

Свідоцтво

так

ні

ні

410

Свідоцтво про звільнення судна від санітарного
контролю

Свідоцтво

так

ні

ні

411

Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних
паперів

Свідоцтво

так

ні

ні

412

Свідоцтво
установки

Свідоцтво

так

ні

ні

413

Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу (риболовецькі судна)

Свідоцтво

так

ні

ні

414

Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна
(окрім риболовецьких суден)

Свідоцтво

так

ні

ні

415

Свідоцтво про отримання повноважень на
здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного
контролю

Свідоцтво

ні

ні

ні

416

Свідоцтво про первинну, проміжну, періодичну
або позапланову перевірку цистерн для перевезення небезпечних вантажів

Свідоцтво

так

ні

ні

417

Свідоцтво про повірку засобів вимірювальної
техніки

Свідоцтво

так

ні

ні

418

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною
діяльністю

Свідоцтво

так

ні

ні

419

Свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю

Свідоцтво

так

ні

ні

420

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

Свідоцтво

так

ні

ні

421

Свідоцтво про право плавання під Державним
прапором України

Свідоцтво

так

ні

ні

про

кваліфікацію

когенераційної

422

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового
експерта

Свідоцтво

так

ні

ні

423

Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних та
фармацевтичних спеціалістів

Свідоцтво

ні

ні

ні

424

Свідоцтво про проходження судном санітарного
контролю

Свідоцтво

так

ні

ні

425

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на
твір

Свідоцтво

ні

ні

ні

426

Ліцензія на здійснення діяльності із зберігання
активів пенсійних фондів

Ліцензія

ні

ні

так

427

Ліцензія з андеррайтингу

Ліцензія

ні

ні

так

428

Ліцензія з клірингової діяльності

Ліцензія

ні

ні

так

429

Ліцензія з надання послуг з факторингу

Ліцензія

ні

ні

так

430

Ліцензія з організації торгівлі на фондовому
ринку

Ліцензія

ні

ні

так

431

Ліцензія на брокерську діяльність

Ліцензія

ні

ні

так

432

Ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: експлуатація ДІВ

Ліцензія

ні

ні

так

433

Ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: зберігання ДІВ

Ліцензія

ні

ні

так

434

Ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: отримання (придбання) та
передача (збут) ДІВ

Ліцензія

ні

ні

так

435

Ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: технічне обслуговування ДІВ

Ліцензія

ні

ні

так

436

Ліцензія на виробництво боєприпасів до вогнепальної зброї невійськового призначення

Ліцензія

ні

ні

так

437

Ліцензія на виробництво коньяку та алкогольних
напоїв за коньячною технологією (в тому числі –
оптова торгівля спиртом коньячним – включаючи
дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції,
і плодовим)

Ліцензія

ні

ні

так

438

Ліцензія на виробництво спеціальних засобів
активної оборони

Ліцензія

ні

ні

так

439

Ліцензія на виробництво спеціальних засобів
індивідуального захисту

Ліцензія

ні

ні

так

440

Ліцензія на виробництво спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії

Ліцензія

ні

ні

так

441

Ліцензія на виробництво холодної зброї

Ліцензія

ні

ні

так

442

Ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних
вантажів та небезпечних відходів вантажними
автомобілями

Ліцензія

ні

ні

так

443

Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів
автобусами

Ліцензія

ні

ні

так

444

Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів
легковими автомобілями на замовлення

Ліцензія

ні

ні

так

445

Ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів на
таксі

Ліцензія

ні

ні

так

446

Ліцензія на продаж спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,
активної оборони

Ліцензія

ні

ні

так

447

Ліцензія на дилерську діяльність

Ліцензія

ні

ні

так

448

Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу
ядерної установки або сховища для захоронення
радіоактивних відходів: будівництво сховища для
захоронення радіоактивних відходів

Ліцензія

ні

ні

так

449

Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу
ядерної установки або сховища для захоронення
радіоактивних відходів: будівництво та введення
в експлуатацію ядерної установки

Ліцензія

ні

ні

так

450

Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на
окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних
відходів: експлуатація ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів

Ліцензія

ні

ні

так

451

Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу
ядерної установки або сховища для захоронення
радіоактивних відходів: закриття сховища для
захоронення радіоактивних відходів

Ліцензія

ні

ні

так

452

Ліцензія на діяльність експлуатуючої організації
на окремому етапі життєвого циклу ядерної
установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: зняття з експлуатації ядерної
установки

Ліцензія

ні

ні

так

453

Ліцензія на діяльність провайдера програмної
послуги

Ліцензія

ні

ні

так

454

Ліцензія на довірче управління фінансовими
активами

Ліцензія

ні

ні

так

455

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності
депозитарної установи

Ліцензія

ні

ні

так

456

Ліцензія на здійснення діяльності з управління
іпотечним покриттям

Ліцензія

ні

ні

так

457

Ліцензія на здійснення діяльності з управління
активами

Ліцензія

ні

ні

так

458

Ліцензія на здійснення діяльності з управління
цінними паперами

Ліцензія

ні

ні

так

459

Ліцензія на здійснення діяльності із зберігання
активів інститутів спільного інвестування

Ліцензія

ні

ні

так

460

Ліцензія на здійснення функцій гарантованого
покупця

Ліцензія

ні

ні

так

461

Ліцензія на здійснення функцій оператора ринку

Ліцензія

ні

ні

так

462

Ліцензія на здійснення функцій системного оператора

Ліцензія

ні

ні

так

463

Ліцензія на міжнародні перевезення вантажів
вантажними автомобілями (крім перевезення
небезпечних вантажів та небезпечних відходів)

Ліцензія

ні

ні

так

464

Ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних
вантажів та небезпечних відходів вантажними
автомобілями

Ліцензія

ні

ні

так

465

Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів
автобусами

Ліцензія

ні

ні

так

466

Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів
легковими автомобілями на замовлення

Ліцензія

ні

ні

так

467

Ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів
на таксі

Ліцензія

ні

ні

так

468

Ліцензія на мовлення (телерадіомовлення)

Ліцензія

ні

ні

так

469

Ліцензія на надання послуг у системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині
адміністрування недержавних пенсійних фондів

Ліцензія

ні

ні

так

470

Ліцензія на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж

Ліцензія

ні

ні

так

471

Ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного)
телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

Ліцензія

ні

ні

так

472

Ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування
та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

Ліцензія

ні

ні

так

473

Ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового
доступу до телекомунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку

Ліцензія

ні

ні

так

474

Ліцензія на перевезення пасажирів малими/
маломірними суднами

Ліцензія

ні

ні

так

475

Ліцензія на перевезення пасажирів, небезпечних
вантажів та небезпечних відходів на суднах (крім
малих/маломірних суден)

Ліцензія

ні

ні

так

476

Ліцензія на право імпорту та експорту спирту
коньячного і плодового

Ліцензія

ні

ні

так

477

Ліцензія на право торгівлі боєприпасами до
вогнепальної зброї невійськового призначення

Ліцензія

ні

ні

так

478

Ліцензія на право торгівлі вогнепальною зброєю
невійськового призначення

Ліцензія

ні

ні

так

479

Ліцензія на право торгівлі вогнепальною зброєю
невійськового призначення та боєприпасами до
неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю
калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів на секунду

Ліцензія

ні

ні

так

480

Ліцензія на право торгівлі холодною зброєю

Ліцензія

ні

ні

так

481

Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій
складності

Ліцензія

ні

ні

так

482

Ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV категорії складності

Ліцензія

ні

ні

так

483

Ліцензія
на
провадження
господарської
діяльності з ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, включених
до Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом
Міністрів України

Ліцензія

ні

ні

так

484

Ліцензія на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики

Ліцензія

ні

ні

так

485

Ліцензія на провадження господарської діяльності з виготовлення спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв’язку та інших
засобів негласного отримання інформації

Ліцензія

ні

ні

так

486

Ліцензія на провадження господарської діяльності з видалення небезпечних відходів

Ліцензія

ні

ні

так

487

Ліцензія на провадження господарської діяльності з використання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині

Ліцензія

ні

ні

так

488

Ліцензія на провадження господарської діяльності з випуску лотерей

Ліцензія

ні

ні

так

489

Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних
речовин, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України

Ліцензія

ні

ні

так

490

Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва, виготовлення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що
зареєстровані як лікарські засоби

Ліцензія

ні

ні

так

491

Ліцензія на провадження господарської діяльності з виявлення закладних пристроїв

Ліцензія

ні

ні

так

492

Ліцензія на провадження господарської діяльності з захоронення небезпечних відходів

Ліцензія

ні

ні

так

493

Ліцензія на провадження господарської діяльності із зберігання небезпечних відходів

Ліцензія

ні

ні

так

494

Ліцензія на провадження господарської діяльності із збирання небезпечних відходів

Ліцензія

ні

ні

так

495

Ліцензія на провадження господарської діяльності із знешкодження небезпечних відходів

Ліцензія

ні

ні

так

496

Ліцензія на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці
ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом
Міністрів України

Ліцензія

ні

ні

так

497

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення небезпечних
вантажів повітряним транспортом

Ліцензія

ні

ні

так

498

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення небезпечних
відходів повітряним транспортом

Ліцензія

ні

ні

так

499

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
повітряним транспортом

Ліцензія

ні

ні

так

500

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг установки LNG

Ліцензія

ні

ні

так

501

Ліцензія на провадження господарської діяльності з оброблення (перероблення, сортування)
небезпечних відходів

Ліцензія

ні

ні

так

502

Ліцензія на провадження господарської діяльності з оцінювання захищеності інформації усіх
видів, у тому числі інформації, що становить
державну таємницю

Ліцензія

ні

ні

так

503

Ліцензія на провадження господарської діяльності з оцінювання захищеності інформації, що не
становить державної таємниці

Ліцензія

ні

ні

так

504

Ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, включених
до переліку

Ліцензія

ні

ні

так

505

Ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних вантажів та
небезпечних відходів залізничним транспортом

Ліцензія

ні

ні

так

506

Ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів залізничним
транспортом

Ліцензія

ні

ні

так

507

Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв’язку та інших
засобів негласного отримання інформації

Ліцензія

ні

ні

так

508

Ліцензія на провадження господарської діяльності
з постачання, монтаж (встановлення), налаштування, технічне обслуговування (супроводження),
ремонт та/або утилізацію криптосистем і засобів
криптографічного захисту інформації (з наданням
права провадження діяльності у галузі криптографічного захисту інформації, що становить
державну таємницю; з наданням права провадження діяльності у галузі криптографічного
захисту службової інформації)

Ліцензія

ні

ні

так

509

Ліцензія
на
провадження
господарської
діяльності з придбання, зберігання, відпуску,
використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони
здоров’я

Ліцензія

ні

ні

так

510

Ліцензія на провадження господарської діяльності з проведення лотерей

Ліцензія

ні

ні

так

511

Ліцензія на провадження господарської діяльності з реалізації (відпуску) наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, що зареєстровані як лікарські засоби

Ліцензія

ні

ні

так

512

Ліцензія на провадження господарської діяльності з розроблення і складання конструкторської
та іншої технічної документації, виробництво
криптосистем і засобів криптографічного захисту
інформації (з наданням права провадження
діяльності у галузі криптографічного захисту
інформації, що становить державну таємницю; з
наданням права провадження діяльності у галузі
криптографічного захисту службової інформації)

Ліцензія

ні

ні

так

513

Ліцензія на провадження господарської діяльності з розроблення спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв’язку та інших
засобів негласного отримання інформації

Ліцензія

ні

ні

так

514

Ліцензія на провадження господарської діяльності з тематичних та експертних досліджень
криптосистем і засобів криптографічного захисту
інформації (з наданням права провадження
діяльності у галузі криптографічного захисту
інформації, що становить державну таємницю; з
наданням права провадження діяльності у галузі
криптографічного захисту службової інформації)

Ліцензія

ні

ні

так

515

Ліцензія на провадження господарської діяльності з утилізації небезпечних відходів

Ліцензія

ні

ні

так

516

Ліцензія
на
провадження
господарської
діяльності із знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

Ліцензія

ні

ні

так

517

Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти

Ліцензія

ні

ні

так

518

Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти

Ліцензія

ні

ні

так

519

Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері захоронення побутових відходів

Ліцензія

ні

ні

так

520

Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері перероблення побутових відходів

Ліцензія

ні

ні

так

521

Ліцензія на продаж спеціальних засобів індивідуального захисту

Ліцензія

ні

ні

так

522

Ліцензія на ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення, холодної зброї, пневматичної
зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту
кулі понад 100 м/с

Ліцензія

ні

ні

так

523

Ліцензія на виробництво вогнепальної зброї
невійськового призначення

Ліцензія

ні

ні

так

524

Ліцензія на супутникове мовлення

Ліцензія

ні

ні

так

525

Ліцензія на ефірне мовлення

Ліцензія

ні

ні

так

526

Ліцензія на кабельне мовлення

Ліцензія

ні

ні

так

527

Ліцензія на проводове мовлення

Ліцензія

ні

ні

так

528

Ліцензія на багатоканальне мовлення

Ліцензія

ні

ні

так

529

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій

Свідоцтво

ні

ні

ні

530

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів

Свідоцтво

ні

ні

ні

531

Ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими
виробами

Ліцензія

ні

ні

так

532

Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими
виробами

Ліцензія

ні

ні

так

533

Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики (первинна медична
допомога)

Ліцензія

ні

ні

так

534

Ліцензія
на
провадження
господарської
діяльності з медичної практики (вторинна (спеціалізована) медична допомога)

Ліцензія

ні

ні

так

535

Ліцензія
на
провадження
господарської
діяльності з медичної практики (третинна (високоспеціалізована) медична допомога)

Ліцензія

ні

ні

так

536

Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики (паліативна медична
допомога)

Ліцензія

ні

ні

так

537

Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики (медична реабілітація)

Ліцензія

ні

ні

так

538

Спеціальна ліцензія на імпорт

Ліцензія

ні

ні

так

539

Ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів

Ліцензія

ні

ні

так

540

Свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку

Свідоцтво

так

ні

ні

541

Свідоцтво про реєстрацію права на використання
зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товарів

Свідоцтво

так

ні

ні

542

Свідоцтво про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

Свідоцтво

так

ні

ні

543

Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта індустрії
програмної продукції як суб'єкта, який застосовує
особливості оподаткування

Свідоцтво

так

ні

ні

544

Свідоцтво про реєстрацію установою топографії
IMC

Свідоцтво

так

ні

ні

545

Свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента

Свідоцтво

так

ні

ні

546

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво

так

ні

ні

547

Свідоцтво про стан вантажу на час навантажування

Свідоцтво

так

ні

ні

548

Свідоцтво про укладання і кріплення вантажу в
контейнері (транспортному засобі)

Свідоцтво

так

ні

ні

549

Свідоцтво про управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті

Свідоцтво

так

ні

ні

550

Свідоцтво радіотелефоніста

Свідоцтво

ні

ні

ні

551

Свідоцтво фахівця суднової команди чи особи
командного складу

Свідоцтво

ні

ні

ні

552

Свідоцтво про державну реєстрацію торговельно-інформаційних систем

Свідоцтво

так

ні

ні

553

Сертифікат авіаційного навчального закладу
цивільної авіації з підготовки льотного складу в
Україні

Сертифікат

так

ні

ні

554

Сертифікат аудитора

Сертифікат

так

ні

ні

555

Сертифікат аудитора банків

Сертифікат

так

ні

ні

556

Сертифікат безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним
транспортом

Сертифікат

так

ні

ні

557

Сертифікат відкритого ключа

Сертифікат

ні

ні

ні

558

Сертифікат відповідності виробництва вимогам
належної виробничої практики

Сертифікат

так

ні

ні

559

Сертифікат відповідності суб’єкта господарювання, що здійснює оптову реалізацію (дистрибуцію)
лікарських засобів, вимогам належної практики
дистрибуції

Сертифікат

так

ні

ні

560

Сертифікат відповідності умов
лікарських засобів вимогам GMP

Сертифікат

так

ні

ні

561

Сертифікат екземпляра державного повітряного
судна на перевезення небезпечних вантажів

Сертифікат

так

ні

ні

виробництва

562

Сертифікат екологічного аудитора

Сертифікат

так

ні

ні

563

Сертифікат експлуатанта

Сертифікат

так

ні

ні

564

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання

Сертифікат

ні

ні

ні

565

Сертифікат іменних цінних паперів

Сертифікат

ні

ні

ні

566

Сертифікат кінцевого споживача

Сертифікат

ні

ні

ні

567

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (загальний
сертифікат компетентності оператора ГМЗЛБ)

Сертифікат

ні

ні

ні

568

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(обмежений сертифікат компетентності оператора ГМЗЛБ)

Сертифікат

ні

ні

ні

569

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності боцмана риболовних суден)

Сертифікат

ні

ні

ні

570

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності вахтового механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше)

Сертифікат

ні

ні

ні

571

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності вахтового механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт)

Сертифікат

ні

ні

ні

572

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності вахтового помічника капітана
риболовних суден довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

ні

ні

ні

573

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності вахтового помічника
капітана риболовних суден довжиною до 24 м)

Сертифікат

ні

ні

ні

574

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності другого механіка риболовних суден з головною руховою установкою потужністю
750 кВт і більше)

Сертифікат

ні

ні

ні

575

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності другого механіка риболовних суден з головною руховою установкою потужністю
до 750 кВт)

Сертифікат

ні

ні

ні

576

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності електромеханіка 1 розряду)

Сертифікат

ні

ні

ні

577

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності електромеханіка 2 розряду)

Сертифікат

ні

ні

ні

578

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності електромеханіка 3 розряду)

Сертифікат

ні

ні

ні

579

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності капітана риболовних
суден довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

ні

ні

ні

580

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності капітана риболовних
суден довжиною до 24 м)

Сертифікат

ні

ні

ні

581

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності кваліфікованого
матроса (особи рядового складу), що несе ходову
навігаційну вахту на риболовних суднах довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

ні

ні

ні

582

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності кваліфікованого моториста (особи рядового складу), що несе вахту в машинному
відділенні на риболовних суднах довжиною 24 м
і більше)

Сертифікат

ні

ні

ні

583

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності механіка 1-го класу)

Сертифікат

ні

ні

ні

584

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності радіоелектроніка другого класу
ГМЗЛБ)

Сертифікат

ні

ні

ні

585

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності радіоелектроніка першого класу
ГМЗЛБ)

Сертифікат

ні

ні

ні

586

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності рефрижераторного
механіка 2-го класу)

Сертифікат

ні

ні

ні

587

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності рефрижераторного
механіка 3-го класу)

Сертифікат

ні

ні

ні

588

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності рядового складу з
кваліфікацією 1-го класу палубної команди, технологічної команди, обслуговуючого персоналу,
служби добичі, машинної команди)

Сертифікат

ні

ні

ні

589

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності рядового складу з
кваліфікацією 2-го класу палубної команди, технологічної команди, обслуговуючого персоналу,
служби добичі, машинної команди)

Сертифікат

ні

ні

ні

590

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності старшого механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше )

Сертифікат

ні

ні

ні

591

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності старшого механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт)

Сертифікат

ні

ні

ні

592

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності старшого помічника капітана риболовних суден довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

ні

ні

ні

593

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності старшого помічника
капітана риболовних суден довжиною до 24 м )

Сертифікат

ні

ні

ні

594

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності суднового лікаря
риболовних суден)

Сертифікат

ні

ні

ні

595

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності судноводія риболовних суден
довжиною до 12 м)

Сертифікат

ні

ні

ні

596

Сертифікат лікарського засобу

Сертифікат

так

ні

ні

597

Сертифікат лікарського засобу для міжнародної
торгівлі

Сертифікат

так

ні

ні

598

Сертифікат льотної придатності повітряного
судна

Сертифікат

ні

ні

ні

599

Сертифікат метеорологічного
обладнання

Сертифікат

так

ні

ні

аеродромного

600

Сертифікат на насіння

Сертифікат

так

ні

ні

601

Сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних
з безпосереднім провадженням професійної
діяльності на фондовому ринку

Сертифікат

ні

ні

ні

602

Сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

Сертифікат

ні

ні

ні

603

Сертифікат на право підготовки персоналу з
продажу авіаційних перевезень

Сертифікат

ні

ні

ні

604

Сертифікат на садивний матеріал

Сертифікат

так

ні

ні

605

Сертифікат навчального закладу цивільної авіації
України з підготовки спеціалістів з організації
повітряного руху

Сертифікат

ні

ні

ні

606

Сертифікат навчального закладу цивільної авіації
України, що здійснює підготовку, перепідготовку,
підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування

Сертифікат

ні

ні

ні

607

Сертифікат підтвердження доставки, яким засвідчується факт надходження в Україну товарів,
визначених у зазначеному сертифікаті

Сертифікат

ні

ні

ні

608

Сертифікат племінних генетичних ресурсів

Сертифікат

так

ні

ні

609

Сертифікат придатності харчових продуктів для
споживання людиною

Сертифікат

так

ні

ні

610

Сертифікат про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних училищах

Сертифікат

так

ні

ні

611

Сертифікат про акредитацію закладів охорони
здоров’я

Свідоцтво

так

ні

ні

612

Сертифікат про відповідність надання послуг із
зберігання товарів

Сертифікат

так

ні

ні

613

Сертифікат про затвердження у разі перевезення
радіоактивних матеріалів

Сертифікат

ні

ні

ні

614

Сертифікат про походження товару

Сертифікат

ні

ні

ні

615

Сертифікат
товару

Сертифікат

ні

ні

ні

616

Сертифікат серії лікарського засобу

Сертифікат

так

ні

ні

617

Сертифікат
служби

Сертифікат

так

ні

ні

618

Сертифікат та кваліфікаційне посвідчення фахівця з неруйнівного контролю

Сертифікат

ні

ні

ні

про

регіональне

найменування

сільськогосподарської

дорадчої

619

Сертифікат типу транспортних засобів

Сертифікат

так

ні

ні

620

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю

Сертифікат

так

ні

ні

621

Сертифікат якості банківських металів

Сертифікат

так

ні

ні

622

Сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації
та підтверджує його готовність до експлуатації

Сертифікат

так

ні

ні

623

Складське свідоцтво

Свідоцтво

ні

ні

ні

624

Спеціальний дозвіл без проведення аукціону на
користування надрами з метою будівництва та
експлуатації 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

так

ні

ні

625

Спеціальний дозвіл без проведення аукціону
на користування надрами з метою видобування
корисних копалин

Дозвіл

так

ні

ні

626

Страхове свідоцтво

Свідоцтво

ні

ні

ні

627

Страховий сертифікат «Зелена карта»

Сертифікат

ні

ні

ні

628

Страховий сертифікат (Insurance Certificate)

Сертифікат

ні

ні

ні

629

Суднове санітарне свідоцтво

Свідоцтво

так

ні

ні

630

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій

Свідоцтво

ні

ні

ні

631

Тимчасовий глобальний сертифікат

632

Транспортне повідомлення

Сертифікат

ні

ні

ні

Повідомлення

ні

ні

ні

633

Cвідоцтво про реєстрацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної
авіації України

Свідоцтво

ні

ні

ні

634

Cертифікат електронного цифрового підпису

Сертифікат

ні

ні

ні

635

Висновок повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи

Висновок

так

ні

ні

636

Дозвіл на укладення договору оренди нерухомого майна, що належить до власності Автономної
Республіки Крим чи перебуває у державній або
комунальній власності

Дозвіл

так

ні

ні

637

Дозвіл на виконання авіаційних робіт іноземними
експлуатантами, а також спільними підприємствами і підприємствами, які повністю належать
іноземним інвесторам

Дозвіл

ні

ні

ні

638

Дозвіл на використання залишків пестицидів і
агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився

Дозвіл

так

ні

ні

639

Дозвіл на міжнародні перевезення пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом

Дозвіл

так

ні

ні

640

Дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших
країн

Дозвіл

ні

ні

ні

641

Дозвіл на спеціальне використання природних
рослинних ресурсів місцевого значення

Дозвіл

так

ні

ні

642

Дозвіл на спеціальне водокористування у разі
використання води водних об'єктів місцевого
значення

Дозвіл

так

ні

ні

643

Дозвіл Європейської Конференції Міністрів
Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів
автомобільним транспортом між державами –
членами ЄКМТ

Дозвіл

так

ні

ні

644

Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)

Дозвіл

так

ні

ні

645

Погодження Верховною Радою України продажу
земельних ділянок, що перебувають у власності
держави, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації,
іноземним державам та іноземним юридичним
особам

Погодження

так

ні

ні

646

Погодження Кабінетом Міністрів України продажу
земельних ділянок, що перебувають у державній
власності, на яких розташовані об'єкти, що
підлягають приватизації, іноземним державам та
іноземним юридичним особам

Погодження

так

ні

ні

647

Погодження дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, а
також дозволів на виготовлення та використання
дослідних партій пестицидів і агрохімікатів
вітчизняного виробництва

Погодження

так

ні

ні

648

Погодження дозволу на спеціальне водокористування

Погодження

так

ні

ні

649

Погодження Кабінетом Міністрів України продажу
земельних ділянок, що перебувають у власності
територіальних громад, іноземним державам та
іноземним юридичним особам

Погодження

так

ні

ні

650

Погодження матеріалів вилучення (викупу)
земельних ділянок особливо цінних земель, що
перебувають у власності громадян і юридичних
осіб, яке здійснює Верховна Рада України за
поданням Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських рад

Погодження

так

ні

ні

651

Погодження розміщення рекламоносіїв у межах
смуги відведення автомобільних доріг

Погодження

так

ні

ні

652

Погодження технічних умов, інших нормативно-технічних документів на пожежонебезпечні
технологічні процеси та продукцію, а також проектних рішень, на які не встановлено норми і
правила

Погодження

так

ні

ні

653

Спеціальний дозвіл на нерегулярні міжнародні
польоти

Дозвіл

так

ні

ні

654

Акт технічного огляду суден, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства

Акт

так

ні

ні

655

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

Ліцензія

ні

ні

ні

656

Ліцензія на провадження господарської діяльності небанківських фінансових установ, які мають
намір стати учасниками платіжних систем, на
переказ коштів без відкриття рахунків

Ліцензія

ні

ні

ні

657

Генеральна ліцензія на здійснення валютних
операцій

Ліцензія

ні

ні

ні

658

Індивідуальна ліцензія на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами)
валютних цінностей на рахунках за межами
України

Ліцензія

ні

ні

ні

659

Індивідуальна ліцензія на здійснення інвестицій
за кордон

Ліцензія

ні

ні

ні

660

Індивідуальна ліцензія на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України

Ліцензія

ні

ні

ні

661

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів
(міжнародне перевезення)

Дозвіл

так

ні

ні

Додаток №2.
Таблиця. Перелік нормативно-правових актів, які регулюють
інструменти державного регулювання, що відносяться до способу
«Обмеження доступу до ринків»
№
п/п

Назва нормативно-правового акту

1

Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 року № 2498 -XII

2

Закон України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 року № 45/95-ВР

3

Земельний кодекс України від 25.10.2001 року № 2768-III

4

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 року № 4004-XII

5

Закон України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 року № 1770-III

6

Закон України «Про страховий фонд документації України» від 22.03.2001 року № 2332-III

7

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, підписана у Вашингтоні, округ
Колумбія, 3 березня 1973 року, виправлена в Бонні 22 червня 1979 року

8

Закон України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 року № 1770-ІІІ

9

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів» від 31.05.2007 року № 1103-V

10

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 року № 2707-XII

11

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038-VI

12

Закон України «Про телекомукації» від 18.11.2003 року № 1280-IV

13

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 року № 2456-XII

14

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 року № 1478-III

15

Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 року № 187/98-ВР

16

Земельний кодекс України від 25.10.2001 року № 2768 ІІІ

17

Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» від 22.12.1998 року № 332-XIV

18

Лісовий кодекс України від 21.1994 року № 3852-XII

19

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

20

Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 року № 1626-IV

21

Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 року № 2894-III

22

Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 № 2498-XII

23

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 року № 3447-IV

24

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 року № 1805-III

25

Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 року № 270/96-ВР

26

Закон України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 року № 2862-IV

27

Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.1999 року № 591-XIV

28

Водний кодекс України від 06.06.1995 року № 213/95-ВР

29

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів» від 31.05.2007 року № 103-V

30

Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 року № 3353-XII

31

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 771/97-ВР

32

Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992 року № 2498-XII

33

Закон України «Про карантин рослин» від 30.06.1993 року № 3348-XII

34

Кодекс торговельного мореплавства України 23.05.1995 року № 176/95-ВР

35

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 року № 1644-III

36

Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 року № 3353-XII

37

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII

38

Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 № 1068-XIV

39

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 року № 1314-VII

40

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 року № 124-VIII

41

Немає

42

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 року № 2658-III

43

Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26.12.2002 року № 411-IV

44

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року № 2801-XII

45

Закон України «Про нафту і газ» від 12.07.2001 року № 2665-III

46

Кодекс України про надра від 27.07.1994 року № 132/94-ВР

47

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 року № 3677-VI

48

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 року № 2807-IV

49

Закон України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 року № 3055-III

50

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

51

Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 № 400/97-ВР

52

Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»
від 20.02.2003 року № 549-IV

53

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

54

Земельний кодекс України від 25.10.2001 року № 2768 № 2768-III

55

Митний кодекс України від 13.03.2012 року № 4495-VI

56

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

57

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16.06.1999 року № 752-XIV

58

Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII

59

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 року № 185/94-ВР

60

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів»

61

Закон України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 № 1770-III

62

Кодекс про надра України від 27.07.1994 року № 132/94-ВР

63

Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI

64

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» №2245-III від 18.01.2001

65

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII

66

Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012 № 5403-VI

67

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI

68

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III

69

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII

70

Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР

71

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

72

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 року № 86/95-ВР

73

Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI

74

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року № 2694-XII

75

Закон України «Про кінематографію» від 13.01.1998 року № 9/98-ВР

76

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 року № 39/95-ВР

77

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

78

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

79

Митний кодекс України 13.03.2012 року № 4495-VI

80

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-III

81

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

82

Указ Президента України від 30.03.2005 року № 567/2005 «Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і
звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах»

83

Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII

84

Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» від 22.12.1998 № 332-XIV

85

Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 року № 2344-III

86

Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III

87

Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III

88

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

89

Закон України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» від 23.12.2004 № 2288-IV

90

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 року № 5403-VI

91

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

92

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

93

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

94

Закон України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»

95

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII

96

Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

97

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

98

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

99

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII

100

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

101

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

102

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

103

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

104

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

105

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

106

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI

107

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-III

108

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР

109

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР

110

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003
№ 978-IV

111

Закон України «Про космічну діяльність» від 15.11.1996 № 502/96-ВР

112

Закону України «Про електроенергетику»

113

Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 № 74/94-ВР

114

Закон України «Про металобрухт» від 05.05.1999 № 619-XIV

115

Закон України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від 25.06.2009 № 1561-VI

116

Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185-V

117

Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 5 липня 2012 року № 5080-VI

118

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 1560-XII

119

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003 року
№ 979-IV

120

Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року № 1378-IV

121

Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність »

122

Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV Стаття 17

123

Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV

124

Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV

125

Кодекс торговельного мореплавства України

126

Закон України «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 року № 675-VIII

127

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від
23.03.2000 № 1587-III

128

Повітряний кодекс України

129

Митний Кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI

130

Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»
від 20.02.2003 № 549-IV

131

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР

132

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII

133

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні » від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР

134

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня
2014 року № 1207-VII

135

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV

136

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

137

Закон України «Про альтернативні види палива» від 14.01.2000 № 1391-XIV

138

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III

139

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI

140

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI

141

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III

142

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III

143

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III

144

Закон України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII

145

Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року № 1280-IV

146

Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580-VIII

147

Повітряний кодекс України

148

Закон України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404-VIII

149

Кодекс цивільного захисту України

150

Закон України «Про ветеринарну медицину » від 25 червня 1992 року № 2498-XII

151

Закон України «Про публічні закупівлі»

152

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI

153

Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 № 2163-XII

154

Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 року № 2498-XII

155

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів»

156

Закон України «Про карантин рослин» від 30 червня 1993 року № 3348-XII

157

Закон України «Про фінансову реструктуризацію» від 14.06.2016 № 1414-VIII

158

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII

159

Закону України «Про банки і банківську діяльність»

160

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII

161

Кримінальний процесуальний кодекс України

162

Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» від 23 грудня 1998 року № 353-XIV

163

Закон України «Про виноград та виноградне вино» від 16.06.2005 № 2662-IV

164

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

165

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III

166

Закон України «Про видавничу справу» від 05.06.1997 року № 318/97-ВР

167

Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 року № 1626 -IV

168

Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII

169

Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI

170

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV

171

Закон України «Про охорону культурної спадщини»

172

Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI

173

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення

174

Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» від 04.06.2009 № 1445-VI

175

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III

176

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року

177

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

178

Закон України «Про управління об’єктами державної власності»

179

Закон України «Про нафту і газ» від 12.07.2001 № 2665-III

180

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

181

Повітряний кодекс України

182

Закон України «Про насіння і садивний матеріал»

183

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

184

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII

185

Закону України «Про племінну справу у тваринництві»

186

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII

187

Закон України «Про транспорт»

188

Закон України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»

189

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»

190

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Нідерланди про технічне та фінансове
співробітництво» від 17.03.1999 № 498-XIV

191

Кодекс цивільного захисту України

192

Закон України «Про автомобільний транспорт»

193

Закон України «Про лікарські засоби»

194

Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР

195

Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»

196

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII

197

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

198

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

199

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР

200

Закон України «Про інститути спільного інвестування»

201

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

202

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII

203

Закон України «Про страховий фонд документації України» від 22 березня 2001 р. № 2332-III ( 2332-14 )

204

Митний Кодекс України

205

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV

206

Закон України «Про інформаційні агентства» від 28.02.1995 № 74/95-ВР

207

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року, Закон України «Про участь України у
Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року)»

208

Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»
від 05.04.2005 року № 2509-IV

209

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

210

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII

211

Закон України «Про нотаріат»

212

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 № 5076-VI

213

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

214

Закон України «Про судову експертизу»

215

Закон України «Про авторське право і суміжні права»

216

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

217

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

218

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

219

Закон України «Про телекомунікації»

220

Закон України «По відходи»

221

Закон України «Про архітектурну діяльність»

222

Закон України «Про ветеринарну медицину»

223

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

224

Закон України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» від 23.02.2006 № 3475-IV

225

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI

226

Закон України «Про залізничний транспорт»

227

Закон України «Про дошкільну освіту»

228

Закон України «Про загальну середню освіту»

229

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

230

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР

231

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

232

Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»

233

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»

234

Податковий Кодекс України

235

Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05.11.1997 № 621/97-ВР

236

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

237

Резолюція А.741(18) «Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден та попередженням забруднення» від 04.11.1993

238

Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР

239

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII

240

Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852-IV

241

Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 № 1862-IV

242

Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»
від 20.02.2003 № 549-IV

243

Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 № 3677-VI

244

1995 INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL

245

Повітряний Кодекс України

246

Закон України «Про насіння і садивний матеріал» від 26.12.2002 № 411-IV

247

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

248

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

249

Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»

250

Закон України «Про племінну справу у тваринництві» від 15.12.1993 року № 3691-XII

251

Закон України «Про внесення змін до Закону України »Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини" від 06.09.2005
№ 2809-IV

252

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII

253

Закон «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23.12.2004 № 2286-IV;

254

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI

255

Закон України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» від 17.06.2004 № 1807-IV);

256

немає

257

Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути
встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на
основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року

258

Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю » від 19.06.2003
№ 978-IV

259

Закон України «Про Національний Банк України » від 20.05.1999 № 679-XIV

260

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

261

Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва» від 23.12.2004 № 2286-IV

262

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 № 16/98-ВР

263

Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від
01.07.2004 № 1961-IV

264

Повітряний Кодекс

265

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

266

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

267

Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 852-IV

268

Закон України «Про карантин рослин»

269

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-XII

270

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 № 86/95-ВР

271

Земельний Кодекс України

272

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» 02.03.1995 № 86/95-ВР

273

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

274

Кодекс торговельного мореплавства України

275

Закон України «Про Національний банк України»

276

Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР

277

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII

278

Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації» від 17.06.2004 року № 1808-IV

279

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

280

Закон України «Про тваринний світ» від 13.12.2001 року № 2894-ІІІ

281

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 26.06.1991 №1268-ХІ1

282

Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 № 1626-IV

283

Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII

284

Закон України «Про лікарські засоби»

285

Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI

286

Кодекс про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X

287

Закон України «Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта »Укриття« на
екологічно безпечну систему» від 15.01.2009 № 886-VI

288

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

289

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 № 39/95-ВР

290

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 08.02.1995 року № 39/95-ВР

291

Кодекс

292

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

293

Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого
випромінювання» від 19.10.2000 № 2064-III

294

Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 № 1626-IV

295

Закон України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» від 30.07.2012 № 5193-VI

296

Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 № 2163-XII

297

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 1560-XII

298

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року № 1057-IV

299

Закон України «Про депозитарну систему України» від 6 липня 2012 року № 5178-VI

300

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року № 2658-III

301

Закон України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської
діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт»

302

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII

303

Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію»

304

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 480-IV

305

Закон України «Про транспорт»

306

Закон України «Про альтернативні види палива» від 14.01.2000 року № 1391-XIV

307

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року № 679-XIV

308

Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року № 679-XIV

309

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

310

Закон України «Про рекламу»

311

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV

312

Закон України «Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції
МДП 1975 року)» від 15.07.1994 № 117/94-ВР

313

Закон України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 № 1626-IV

314

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про технічне та фінансове
співробітництво» від 16.10.2012 № 5443-VI

315

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

316

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755IV

317

Закон України «Про транспорт»

318

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»

319

Закон України «Про транспорт»

320

Закон України «Про освіту»

321

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

322

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 № 1644-III

323

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден 1973 року (укр/рос)

324

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

325

Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден
та несення вахти 1995 року»

326

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

327

Закон України «Про племінну справу у тваринництві»

328

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР

329

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

330

Цивільний Кодекс України

331

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»

332

Закон України «Про видобування і переробку уранових руд» від 19.11.1997 № 645/97-ВР

333

Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III

334

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

335

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

336

Указ Президента України «Деякі питання реекспорту товарів» від 02.04.2012 № 240/2012

337

Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19 лютого 1994 р. № 55/94

338

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III

339

Закон України «Про землеустрій»

340

Закон України «Про землеустрій»

341

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III

342

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

343

Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 № 1906-IV

344

Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року

345

Закон України «Про бджільництво» від 22.02.2000 № 1492-III

346

Земельний кодекс України

347

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII

348

Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»

349

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове
співробітництво»

350

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів» від 21 листопада 2013 р. № 857

351

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 року № 870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну
експертизу»

352

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.10.2000 року № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної
санітарно-гігієнічної експертизи»

353

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 02.12.2008 № 2151 «Про затвердження Порядку розробки
висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів
мовлення, мереж мовлення та телемереж»

354

Наказ МНС від 07.11.2002 № 293 «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового
фонду»

355

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 953 «Про затвердження Порядку видачі дозволів 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, в
частині осетрових риб і виробленої з них продукції»

356

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 184 «Про затвердження порядків видачі дозволу на ввезення з-за кордону
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення і ввезення з-за кордону, придбання, встановлення
та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення»

357

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 року № 308 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної
апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі»

358

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних
з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ,
організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи»

359

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 року № 466

360

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 01.06.2007 № 769 «Про затвердження Положення про державне
регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України»

361

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 року № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного
значення»

362

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 26.05.1999 року № 115 «Про
затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до
природних ресурсів загальнодержавного значення»

363

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 01.11.2012 № 559 «Про
затвердження Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і
випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ»

364

Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 04.01.2005 № 1 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання
спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»

365

Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції «Про порядок видачі дозволів на імпорт в Україну» від 06.03.2003 № 52

366

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 982 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на переведення
земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного
лісокористувача або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката зазначеного дозволу»

367

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 року № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на
територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів»

368

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 316 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних
розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних
ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на
території України

369

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 року № 761 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення діагностичних,
експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з
використанням джерел неіонізуючого випромінювання»

370

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

371

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 26.05.1999 року № 115 «Про затвердження
Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів
загальнодержавного значення»

372

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне
водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року № 459»

373

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 423 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне переміщення
не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів»

374

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 року № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»

375

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 року № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального
користування»

376

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 930 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу,
форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

377

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу» від 05.11.2008 року № 978

378

Постанова КМУ «Про деякі питання реалізації Закону України »Про карантин рослин" від 12.05.2007 № 705
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Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 963 «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва на право вивезення
(тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 117 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, та встановлення розміру плати за видачу
свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 96 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про
призначення, його переоформлення та видачі його дубліката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення
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Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»
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економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових
ресурсів»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 року № 705 «Про деякі питання реалізації Закону України »Про карантин рослин»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року № 801 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання
водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та
анулювання зазначеного дозволу»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року № 800 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання
водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання
зазначеного дозволу»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 року № 760 «Про затвердження Порядку видачі форм реєстрації уловів (реекспорту)
антарктичного та патагонського іклачів»

395

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 року № 953 «Про затвердження Порядку видачі дозволів 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, в частині
осетрових риб, і виробленої з них продукції»

396

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 року № 596 «Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення
водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для
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Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення
об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 року № 301 «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження
діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях»
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Наказ Міністерства охорони навколишнього середовища від 01.02.1993 № 3 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволів
на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, форм клопотання та бланків дозволів на таке
добування»
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Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції від 06.03.2003 № 52 «Інструкція з оформлення дозволів на імпорт»
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Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затверджене рішенням НКЦПФР
від 30.07.2013 року № 1338, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за № 1475/24007
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Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 року № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів подвійного використання»
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Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01.10.2014 року № 698 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за
відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів»
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Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.08.2011 року № 42 «Про порядок видачі висновків про те, що товари,
які використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива, не виробляються та не мають
аналогів в Україні»

406

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2005 року № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості
лікарських засобів, що ввозяться в Україну»
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 року № 149-р «Про спеціально уповноважені органи для визначення та
контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів»
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Постанова КМУ від 7 вересня 1998 р. № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,
напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»
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Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2012 року № 1130 «Про затвердження Порядку проведення підтвердження
відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики»
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Наказ Мінекономіки від 18.01.2008 № 15 «Про затвердження Положення про порядок видачі висновків щодо продовження строків
розрахунків за зовнішньоекономічними операціями»
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про впорядкування видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на право оптової
торгівлі спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 31.03.1999 № 500
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Рішення НКРЗ «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України» від 21.10.2010 № 475
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Постанова КМУ від 21 травня 2012 р. № 451«Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та
повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів»
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Рішення НКЦПФР від 30.07.2013 № 1332 «Про затвердження Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат»

416

Постанова КМУ від 8 грудня 2010 р. № 1111 «Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм прикордонного
співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства»
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Постанова КМУ №956 від 11.07.2002 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»
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Постанова КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
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Постанова КМУ від 5 червня 2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріальнотехнічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»
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Наказ Мінфіну від 07.10.2014 № 1013 «Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого)
експортера»
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Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Порядку проведення контролю та повної перевірки
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 10.02.2017 № 56
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Наказ Мінтрансу від 14.12.1998 № 497 «Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його
безпечного морського перевезення»
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Указ Президента України від 27.03.2001 № 215/2001 «Питання організації виконання Закону України »Про громадянство України"
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Постанова КМУ від 2 жовтня 2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»
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Постанова КМУ від 18 лютого 2016 р. № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»
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Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»
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Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 року № 288 «Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення
незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а
також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»

431

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1315 «Про затвердження Положення про державне посвідчення на право
розповсюдження і демонстрування фільмів»
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Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 року № 54 «Про затвердження державних санітарних правил »Основні
санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»
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Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 08.09.2010 року № 117 «Про затвердження Умов та порядку видачі окремих
письмових дозволів на види робіт чи операцій щодо перетворення об’єкта »Укриття« на екологічно безпечну систему»
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Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 27.02.2004 № 38 «Про затвердження Умов та порядку видачі окремих
письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної
установки»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 року № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації),
зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і
моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»
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Наказ Державної інспекції ядерного регулювання від 16.01.2012 № 8 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на використання
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Наказ Мінфіну від 28.05.2012 № 613 «Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання»
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сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності»
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Наказ МВС від 22 серпня 2005 року № 364 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та
використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв»
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Наказ МВС від 21.08.1998 № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення
та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також
боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів»

443

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 06.03.2003 № 52 «Про порядок видачі дозволів на імпорт в Україну»
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Наказ Мінтрансу від 09.02.2004 № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень
пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні»
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Наказ Мінтрансу від 20.08.2004 № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування»
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Постанова КМУ від 15.10.2004 № 1373 «Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів
територією України»
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Наказ Міністерства транспорту України від 20.08.2004 № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку
дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом»

449

Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і
виконання робіт протипожежного призначення»
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Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами, затверджені постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 15
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Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу» від 16.02.2017 №201
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Наказ Держатомрегулювання «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з виробництва
джерел іонізуючого випромінювання» від 13.08.2015 № 148
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Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 604«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення»
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Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики № 3 від 08.02.96 «Про затвердження Умов та Правил здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти»
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Наказ Державного комітету ядерного регулювання від 31.08.2004 № 141 «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов)
провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів та Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з
перевезення радіоактивних матеріалів»

458

Наказ Державного комітету ядерного регулювання від 22.10.2002 № 110 «Про затвердження Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов)
провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 591 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які
надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання
такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім
активних фармацевтичних інгредієнтів)»
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Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 27.05.2015 № 101 «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних
умов) провадження діяльності з переробки уранових руд»

462

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних
установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою»
від 08.11.2000 № 1683

463

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 991 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської
діяльності»

464

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 286 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я»

465

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 року № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування
рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів
України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію
України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених
до зазначеного переліку»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з медичної практики»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1060 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»
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Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 № 278 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії»

469

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 845 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України»
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Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 № 277 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами»

471

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 № 279 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»

472

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

473

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»

474

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

475

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики від 02.11.2005 № 997 «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних
умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії»
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Наказ Мінфіну від 04.08.2015 № 693 «Про діяльність митних брокерів»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 316 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних
розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних
ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на
території України»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях
водного фонду»
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Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 №52 «Про затвердження Положення про порядок
оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного
походження та товарів українського походження»
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Рішення НКЦПФР від 26 червня 2013 року № 1105 «Про затвердження Порядку надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних паперів
українських емітентів за межами України»
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Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.07.2004 № 1866 «Про затвердження Положення
про видачу небанківській фінансовій установі – управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні
фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю»

482

Постанова КМУ від 04.06.1998 №798 «Про заходи державного регулювання космічної діяльності» (із змінами)
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Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами
Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

484

Постанова КМУ «Про державну експертизу з енергозбереження» від 15.07.1998 № 1094

485

Наказ Мінпромполітики (з 2001р.), Держмитслужби України «Про оформлення операцій з експорту металобрухту та напівфабрикатів з
нього» від 03.10.2008 № 626/1091

486

Наказ Мінагрополітики від 19.02.2010 № 73 "Про затвердження Типових правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції

487

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності» від 06 червня 2007 року № 803

488

Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19 лютого 1994 р. № 55/94

489

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.11.2003 № 139 «Про затвердження Положення
про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду»

490

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19 червня 2003
року № 979-IV

491

Наказ Державного агентства земельних ресурсів України «Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційного свідоцтва» від 10.08.2007 № 116

492

Наказ Міністерства аграрної політики України від 26.04.2005 № 176 «Про затвердження Положення про кваліфікаційне свідоцтво
сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського експерта-дорадника»

493

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців
окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»

494

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців
окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів»

495

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про питання сертифікації
інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів» від 28.01.2016 № 11

496

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2000 № 1555 «Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»

497

Наказ Міністерства транспорту та звя'зку України «Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів
льотного екіпажу» від 27.03.2007 № 243
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Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів подвійного використання»
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Наказ Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики 01.02.2005 № 28 «Про затвердження Переліку
продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні»
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Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10.12.2013 № 1216 «Про затвердження Положення про надання категорій спортивним
школам»
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Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.06.2009 № 572 «Про затвердження Порядку реєстрації випуску
опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії»

503

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2016 № 560 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійнотехнічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України»

504

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07.12.2012 № 1008 «Про затвердження Порядку сертифікації якості лікарських засобів
для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються»

505

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного» №1307 від 05.10.2004

506

Наказ МОЗ України від 16.07.2012 № 533 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного
призначення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.08.2012 за № 1301/21613

507

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України «Про затвердження Вимог до форматів
криптографічних повідомлень» від 18.12.2012 № 739

508

Постанова правління Національного банку України від 03.12.2003 № 514 «Про затвердження Положення про порядок здійснення
повноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями»

509

Постанова Національного банку від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за
гарантіями в національній та іноземних валютах»

510

Постанова правління Національного банку від 03.12.2003 № 514 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими
банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями»

511

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.11.2012 № 979 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України
незареєстрованих медичної техніки та виробів медичного призначення»

512

Постанова правління Національного банку від 19.12.2013 № 524 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком
України заходів впливу за порушення об’єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні»

513

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 «Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за
рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби»

514

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2006 № 898 «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду»

515

Рішення НКРЗІ від 01.11.2012 № 560 «Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та визнання
таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 11.11.2010 № 514»

516

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку»

517

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2015 № 1377 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в
органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події»

518

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 22.05.2006 № 354 «Про затвердження Інструкції з
планування та використання тимчасово зарезервованого повітряного простору та умовних маршрутів обслуговування повітряного
руху»

519

Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2831/5 «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна»

520

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. № 192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у
надзвичайних ситуаціях»

521

Наказ Міністерства оборони України від 26.01.2016 № 36 «Про затвердження Правил забезпечення аеронавігаційною інформацією
державної авіації України»

522

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14.03.2006 № 186 «Про затвердження Правил повітряних
перевезень вантажів»

523

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 401 «Про затвердження Положення про використання повітряного
простору України»

524

Постанова правління Національного банку від 28.07.2008 № 216 «Про затвердження Положення про порядок виконання банками
документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативноправових актів Національного банку України»

525

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466

526

Постанова правління Національного банку України від 18.06.2003 № 248 «Про затвердження Положення про порядок проведення
операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик»

527

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року № 96 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про
призначення, його переоформлення та видачі його дубліката,

528

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III

529

Наказ Міністерства фінансів України від 09.10.2012 № 1066 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні
транзитних переміщень»

530

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»

531

Постанова правління Національного банку України від 03.12.2003 № 514 «Про затвердження Положення про порядок здійснення
уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями»

532

Постанова Національного банку від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за
гарантіями в національній та іноземних валютах»

533

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.05.2012 № 277 «Про затвердження Правил надання повідомлень щодо обслуговування
повітряного руху»

534

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. № 1284 «Про Порядок охорони геодезичних пунктів»

535

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 12.11.2015 № 2724 «Про
затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами, переважна діяльність
у яких здійснюється фінансовими установами, нагляд за якими здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг»

536

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1925 «Про затвердження Положення про
об’єднання професійних учасників фондового ринку» (зі змінами), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за №
182/22714

537

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2013 № 64 «Про затвердження Порядку погодження
кандидатур керівників фондових бірж і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді», зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 14.02.2013 за № 269/22801 (із змінами)

538

Наказ Мінприроди від 05.11.2004 № 434 «Про затвердження Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо
вилучення (викупу), надання земельних ділянок»

539

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2012 № 1583 «Про затвердження Порядку надання погодження
на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України», зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 28.11.2012 за № 1999/22311

540

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394 «Про затвердження Порядку
погодження набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким
чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного)
капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління», зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 26 квітня 2012 року за № 635/20948

541

Постанова КМУ від 21 липня 2010 року № 607 «Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів»

542

Рішення НКЦПФР від 20.06.2013 року № 1104 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій
корпоративного інвестиційного фонду», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.07.2013 за № 1187/23719

543

Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в
спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена наказом Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008
року № 4

544

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.03 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

545

Наказ Мінфіну «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» від
28.01.2016 № 21

546

Торгово-промислова палата України, рішення президії «Про затвердження Інструкції про порядок визначення країни походження
товарів/послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм» від 27.02.2002 № 21(5)

547

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 № 500 «Про затвердження Порядку державного експортного контролю за
проведенням переговорів, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів»

548

Наказ Міністерства аграрної політики «Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней» від 31.12.2004 № 497

549

Наказ Міністерства аграрної політики «Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней» від 31.12.2004 № 497)

550

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів» від 30.01.2015 № 67

551

Наказ Держмитслужби України «Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів
із застосуванням книжки МДП» від 21.11.2001 № 755

552

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про конкурс з визначення уповноважених рейтингових агентств» від 23.03.2015 № 364

553

Постанова КМУ від 11.02.2004 № 155 «Про затвердження Основних концептуальних підходів до підвищення ефективності управління
корпоративними правами держави»

554

Положення про порядок реструктуризації підприємств, затверджене наказом Фонду державного майна України від 12.04.2002 № 667

555

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 року № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на
землях водного фонду»

556

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 362 «Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій»

557

Наказ МОЗ України «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи» від 09.10.2000 № 247

558

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики від 02.11.2005 № 997 «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних
умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії»

559

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 26.04.2006 № 540 «Про затвердження Умов та
правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС,
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

560

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

561

Наказ Мінтрансу України «Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів
з організації повітряного руху » від 02.04.2004 № 275

562

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Правил надання повноважень авіаційним медичним центрам на
проведення медичної сертифікації авіаційного персоналу» від 30.11.2012 № 730

563

Наказ Мінтрансу України «Про затвердження Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні» від 07.12.1998 № 486

564

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації
(агронома-інспектора)» від 28.12.2016 № 1031

565

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 №420 «Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну
реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних
факторів»

566

Постанова КМУ «Про акредитацію та підготовку експертів-гемологів дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння» від
26.06.1996 № 673

567

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Правил випробувань племінних коней рисистих,
верхових і ваговозних порід на іподромах України» від 16.03.2011 № 77

568

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного
судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами» від 07.10.2014 № 490

569

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного
судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами» від 07.10.2014 № 490

570

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для
відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалі» від 21.08.1998 № 622

571

Наказ Державного патентного відомства України «Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та
порядок його видачі» від 22.08.1995 № 129

572

Наказ Міністерства аграрної політики «Про затвердження Положення про свідоцтво про авторство на сорт рослин» від 28.05.2003 № 151

573

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги»

574

Постанова Кабінету Міністрів України № 828 від 13.11.2013 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників»

575

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку від 17.09.2010 № 700 «Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій»

576

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.01.2004 року № 10 «Про затвердження Порядку проведення галузевої атестації
лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів»

577

Постанова КМУ «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» від 12.02.1996 № 200

578

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1080 «Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового
експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів»

579

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу
на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту» від 27.06.2013 № 430

580

Наказ Мінекономрозвитку України «Про деякі питання реалізації статті 14-1 Декрету Кабінету Міністрів України »Про стандартизацію і
сертифікацію” від 20.07.2016 № 1195

581

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2003 № 503 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій,
які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах»

582

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08.02.2005 № 3519 «Про затвердження
Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками», зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.02.2005
за № 265/10545

583

Наказ Мінтрансу «Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного
морського перевезення» від 14.12.1998 № 497

584

Рішення Держкомісціннихпаперів «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та
видачі Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств» від 23.06.2006 № 444

585

Рішення НКЦПФР від 18.06.2013 року № 1047 «Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування
та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.07.2013
року за № 1198/23730.

586

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів» від 25.10.2012 № 1519

587

Наказ Держпатенту України та Національної академії наук України від 26 червня 1995 р. № 106/115 «Про затвердження Інструкції про
порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури»

588

Наказ МНС України «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду» від
07.11.2002 № 293

589

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку формування, ведення та користування
відомостями реєстру фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» від 06.05.2003 № 181

590

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації,
інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»

591

Наказ Мінфіну України «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення
товарів під митними печатками та пломбами» від 09.10.2012 № 1064

592

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил санітарної охорони території України» від 22.08.2011 № 893

593

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію
цінних паперів» від 26.03.2013 № 430

594

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18.02.2016 року № 27 «Про
затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки»

595

Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна» від 10.11.2014 № 575

596

Положення про порядок проведення експертизи у галузі державного експортного контролю, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 15.07.1997 № 767

597

Наказ Міністерства інфраструктури України та МВС «Про затвердження Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних
вантажів» від 12.05.2015 № 166/550

598

Наказ Мінекономрозвитку України «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» від 08.02.2016 № 193

599

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю» від
11.07.2012 № 1043/5

600

Наказ Міністерства юстиції України від 14.01.2013 №93/5 «Про отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного
керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за
№117/22649

601

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України» від 26.09.1997 №
1069

602

Наказ Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 року № 301/5 «Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію
судових експертів»

603

Наказ МОЗ України «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07.09.1993 № 198

604

Постанова КМУ «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27.12.2001 № 1756

605

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 «Про затвердження Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії»

606

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2013 № 862 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності»

607

Наказ Держатомрегулювання «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання
джерел іонізуючого випромінювання та Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого
випромінювання» від 02.12.2002 № 125

608

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1000 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної
зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового
призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального
захисту, активної оборони та їх продажу»

609

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

610

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження
строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу
дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги» від 13.04.2011 № 412

611

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.07.2013 № 1281 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів
(діяльності з управління активами)»

612

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

613

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

614

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

615

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1186 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом»

616

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів IV і V категорій
складності»

617

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 282 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування
рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів
України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію
України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених
до зазначеного переліку»

618

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

619

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 669 «Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття
інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації»

620

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 445 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»

621

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 821 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання
послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за
переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України»

622

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1168 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом»

623

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових
організацій та їх обігу» від 27.12.2013 № 2998

624

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про глобальний сертифікат та
тимчасовий глобальний сертифікат» від 30.07.2013 № 1332

625

Наказ Мінекономіки від 01.08.2002 № 232 «Про порядок ліцензування імпорту товарів в Україну, які є об’єктом застосування спеціальних
заходів»

626

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про об’єднання професійних учасників фондового ринку» від 27.12.2012 № 1925

627

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиківнерезидентів» від 19.07.2006 № 6021)

628

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про Державний реєстр
фінансових установ» від 28.08.2003 № 41)

629

Наказ Мінтрансу «Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті»
від 20.11.2003 № 904

630

Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової
команди морських суден» від 18.10.2013 № 812

631

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку формування, ведення та користування
відомостями реєстру фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» від 06.05.2003 № 181

632

Наказ Державіаслужби «Про затвердження Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного
складу в Україні» від 17.08.2005 № 601

633

Рішення Аудиторської палати «Про затвердження Положення про сертифікацію аудиторів» від 31.05.2007 № 178/6

634

Рішення Аудиторської палати «Про затвердження Порядку сертифікації аудиторів банків» від 11.10.2007 № 183/3

635

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту» від
11.07.2013 № 494

636

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2012 № 1130 «Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності
умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики»

637

Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію)
лікарських засобів» від 23.08.2005 № 421

638

Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам
належної виробничої практики» від 27.12.2012 № 1130

639

Наказ Міноборони України «Про затвердження Правил сертифікації екземпляра державного повітряного судна України на перевезення
небезпечних вантажів» від 13.10.2014 № 729

640

Наказ Мінприроди України «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів» від 29.01.2007 № 27

641

Наказ Державіаслужби «Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів» від 20.09.2005 № 684

642

Наказ Міносвіти України «Деякі питання нормативного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання,
здобутих на основі повної загальної середньої освіти» від 10.01.2017 № 25

643

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до
системи депозитарного обліку» від 18.04.2013 № 729

644

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.1999 № 920 «Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення
державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному
контролю»

645

Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості» від
12.01.2005 № 7

646

Наказ МОЗ України від 07.12.2012 № 1008, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.12.2012 за № 2218/22530, «Про затвердження
Порядку сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів,
що експортуються»

647

Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Правил з підтримання льотної придатності (Part-М)» від 10.02.2012 № 85

648

Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Правил сертифікації метеорологічного аеродромного обладнання» від 24.05.2011 № 117

649

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу»
від 22.04.2013 № 299

650

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку» від 13.08.2013 № 1464

651

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про порядок сертифікації
осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ» від 27.05.2005 № 4081

652

Наказ Державної служби з нагляду за забезпеченням безпеки авіації «Про затвердження Положення про сертифікацію суб’єктів, які
здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень» від 12.01.2005 № 10

653

Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з
підготовки спеціалістів з організації повітряного руху» від 02.04.2004 № 275

654

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України
з підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування» від
26.02.2013 № 118

655

Наказ Міністерства аграрної політики України від 17.11.2011 № 629 «Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів»,
зареєстрований у Мін’юсті 09.12.2011 за № 1422/20160

656

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» від 09.08.2001 № 978

657

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я»

658

Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно
та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу» від 11.08.2005 № 374

659

Наказ Державного комітету державного регулювання України від 06.09.2007 року № 119 «Про затвердження Порядку видачі сертифікатів
щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів»

660

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про
походження товару з України» від 09.12.2015 № 1029

661

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.12.2012 року № 1008 «Про затвердження Порядку сертифікації якості лікарських
засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються»

662

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також
сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників» від 03.07.2006 року № 897

663

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України «Про затвердження Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю» від
10.12.2012 № 1387

664

Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та
Порядку ведення реєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданих виробниками сертифікатів відповідності
транспортних засобів або обладнання» від 17.08.2012 № 521

665

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії,
звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та
скасування реєстрації випуску» від 29.11.2016 № 1174

666

Постанова Правління Національного банку України від 6 серпня 2003 року № 325 «Про затвердження Положення про здійснення операцій
з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

667

Постанова КМУ «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» від 13.04.2011 № 461

668

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами»

669

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі та зразка свідоцтва про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування» від 22.08.2000 № 1306

670

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про деякі питання здійснення обов’язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 09.07.2010 № 566

671

Наказ Державної служби з нагляду за забезпеченням безпеки авіації «Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів
повітряним транспортом» від 02.11.2005 № 822

672

Постанова КМУ «Про затвердження Правил санітарної охорони території України» від 22.08.2011 № 893

673

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску
(випусків) акцій при заснуванні акціонерних товариств» від 27.05.2014 № 692

674

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат» від 30.07.2013 №
1332

675

Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Уніфікованого формату транспортного повідомлення при
інформаційній взаємодії платників податків і податкових органів в електронному вигляді телекомунікаційними каналами зв’язку з
використанням електронного цифрового підпису» від 12.07.2010 № 499

676

Наказ Міноборони України «Про затвердження Порядку реєстрації та допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної
авіації України» від 13.10.2014 № 731

677

Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи» від 29.11.2006 №
715

678

Наказ Державіаслужби України від 24.10.2014 № 686 «Про затвердження Авіаційних правил України »Порядок надання і анулювання прав
на експлуатацію повітряних ліній»

679

Наказ Мінтрансу від 20.08.2004 № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом»

680

Наказ МЕРТ від 10.02.2004 № 52 «Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження»

681

Постанова КМУ від 10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та
об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»

682

Постанова КМУ від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459»

683

Порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затверджений наказом
Міністерства транспорту України від 20.08.2004 № 757

684

Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту,
експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів» від 23.08.2005 № 414

685

Постанова КМУ від 04.03.1996 № 288 «Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними
насіннєвого (посадкового) матеріалу»

686

Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459»

687

Постанова КМУ від 5 грудня 2012 р. № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених
пунктів»

688

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 401 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору
України»

689

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.1999 № 1583 «Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не
підлягають нагляду класифікаційного товариства»

690

Постанова НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації»
№926 від 24.12.2015

691

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

692

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

693

Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України
індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами
України» від 14.10.2004 № 485

694

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

695

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових
інвестицій за межами України і Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються
за межами України» від 19.02.1996 № 229

696

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року № 974 «Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи
землевпорядної документації та типової форми її висновку»

697

Постанова Кабінету Міністрів України №1351 від 27.08.2003 «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що
виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби»

698

Постанова КМУ від 9 червня 2006 р. № 815 «Про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України»

699

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 року № 642 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру документів
страхового фонду документації України»

700

Постанова КМУ від 27.12.2008 № 1147 «Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення»

701

Постанова Кабінету Міністрів України 31.08.1998 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення
та утилізації відходів»

702

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів» від
05.01.1998 № 8

703

Постанова КМУ від 15 січня 1996 р. № 73 «Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що
застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів»

704

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 року № 581 «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України
техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення
споживання біологічних видів палива»

705

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2007 року № 1409 «Про затвердження Порядку продовження строків розрахунків за
зовнішньоекономічними операціями»

706

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 591 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які
надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання
такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»

707

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 591 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які
надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання
такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»

708

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ,
Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг»

709

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 року № 929 «Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному
транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним
агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг»

710

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 929 «Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному
транспорті, Державною авіаційною службою, Державною Інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним
агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг»

711

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 929 «Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному
транспорті, Державною авіаційною службою, Державною Інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним
агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг»

712

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему»

713

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 № 1211 «Деякі питання реекспорту товарів»

714

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців
окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»

715

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України» від 29.03.2002 № 401

716

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985 «Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за
рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби»

717

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку»

718

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.11.2015 № 1377 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в
органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події»

719

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 22.05.2006 № 354 «Про затвердження Інструкції з
планування та використання тимчасово зарезервованого повітряного простору та умовних маршрутів обслуговування повітряного
руху»

720

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. № 192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у
надзвичайних ситуаціях»

721

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами
товарів подвійного використання» від 28.01.2004 № 86

722

Постанова Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації),
зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і
моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»

723

Постанова Кабінету Міністрів України № 828 від 13.11.2013 «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і
рятувальників»

724

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту»

725

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад» від 05.08.1998 №
1240

726

Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 № 46-93

727

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів» від 12.10.1994 № 705

728

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.97 № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України»

729

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та
річковому транспорті» від 17.07.2014 № 300

730

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації)
лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)»

731

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів» від 28.10.2004 № 1419

732

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня
2005 року № 376

733

Постанова КМУ «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» від 25.08.2004 № 1095

734

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення,
переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів» від 23.12.2015 № 1117

735

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» від 26.10.2011 № 1107

736

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

737

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку» від 28.08.2013 № 808

738

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які
надаються санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління»

739

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з
обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом»

740

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених
пунктів» від 5 грудня 2012 р. № 1135

741

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»

742

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління» від 28.12.2011 № 1348

743

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 984 «Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового
вивезення) культурних цінностей з території України»

744

Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію»

745

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 року № 596 «Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності
вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову»

746

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 746 «Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних
адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних
адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання»

747

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами
Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

748

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 року № 500 «Про затвердження Порядку державного експортного контролю за
проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів»

749

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 750 «Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів»

750

Постанова Кабінету Міністрів від 07 вересня 1993 року № 706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії»

751

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення»

752

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами
Міністерства внутрішніх справ та державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

753

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів»

754

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 року № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності
матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»

755

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки майна» від 10 грудня 2003 р. № 1891

756

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 550 «Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Державною
службою інтелектуальної власності платних адміністративних послуг»

757

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення»

758

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються
підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

759

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)» від
30.11.2016 № 881

760

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги»

761

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів подвійного використання»

762

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 р. № 532 «Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і
мистецтва»

763

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання
спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації» від 27.10.2001 № 1450

764

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з поводження з небезпечними відходами »

765

«Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну», затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 року № 793)

766

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики»

767

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174 «Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр
України»

768

Постанова КМУ від 29.06.2011 № 771 «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття
рішень, які можуть впливати на стан довкілля»

769

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 року № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення»

770

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами
Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

771

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 746 «Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних
адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних
адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання»

772

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 »Загальні засади
оцінки майна і майнових прав"

773

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 746 «Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних
адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі державного експортного контролю і переліку платних
адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю, та розміру плати за їх надання»

774

Постанова КМУ «Про загальну класифікацію та оцінку вартості природного каміння» від 27.07.1994 № 512

775

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров’я»

776

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1993 року № 706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії»

777

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх
справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг»

778

Наказ Мінагрополітики від 01.08.2014 № 288 «Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та
вимог до їх обліку»

779

Наказ Держбуду України від 15.12.2003 № 214 « Щодо затвердження ДБН А.2.2-1-2003 »Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення і проектування”

780

Наказ Держкомзему України від 03.12.2004 № 391 «Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної
документації»

781

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 05.02.2009 року № 1338 «Про затвердження Положення про
надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв»

782

Наказ Міністерства охорони навколишнього середовища від 24.01.2008 № 27 «Про затвердження Інструкції про застосування
порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення»

783

Наказ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції від 06.03.2003 № 52 «Про порядок видачі дозволів на імпорт в Україну»

784

Наказ МОЗ від 23.04.2007 № 202 «Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять
малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію
України та вивезенні за її межі»

785

Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 року № 46-93

786

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.2013 року № 822 «Про порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що
підтверджує наявність в особи цілительських здібностей»

787

Наказ Мінагрополітики від 23.08.2005 № 414 «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах
країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів»

788

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

789

Наказ Мінагрополітики від 05.06.2002 № 153/44 «Про затвердження Положення про організацію та проведення аукціонів живої худоби
та птиці»

790

Наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 року № 5 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання
дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем»

791

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.01.2013 року № 39 «Про затвердження форм документів, що застосовуються при
здійсненні державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»

792

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції «Про Порядок оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту
спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 14.02.2002 № 42

793

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України «Про затвердження Регламенту аматорського радіозв’язку України»
від 21.10.2010 № 475

794

Наказ Державної митної служби України від 06.04.2004 № 240 «Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного
оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами»

795

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Положення про Міжвідомчу робочу групу з розгляду питання
відповідності підприємств, установ, організацій встановленим Вимогам до підприємств, установ, організацій для підтвердження
результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями» від 27.05.2015 № 556

796

Наказ Мініфраструктури України від 21.01.2015 № 11 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій
автомобільного транспорту України»

797

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби
та вироби медичного призначення»

798

Наказ Міністерства фінансів України від 25.12.1995 № 207 «Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно,
що належать резиденту України і знаходяться за її межами»

799

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами
Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

800

Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 633 «Про деякі питання відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного
або сервісного типу»

801

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 692 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії,
анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі та форми Заяви на відкриття та експлуатацію магазину
безмитної торгівлі»

802

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.1998 № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання,
зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва
для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та
зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 жовтня
1998 року за № 637/3077

803

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2016 року № 771 «Про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення
та використання спеціальних сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів
охоронної діяльності»

804

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.12.2015 року № 1644 «Про реалізацію повноважень Національної поліції України з
видачі та анулювання дозволів»

805

Наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних
документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем»

806

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 13.08.2015 № 148 «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних
умов) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання»

807

Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС, затверджені Наказом
Держатомрегулювання від 13.12.2004 № 185

808

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

809

Наказ Міністерства культури і туризму України від 24.05.05 № 329 «Про затвердження тимчасових форм дозволів на проведення
археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони,
в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під
водою»

810

Наказ Мінприроди та Держводгоспу від 09 жовтня 2007 року № 199/517 «Про затвердження форми дозволу на проведення робіт (крім
будівельних) на землях водного фонду та зразка заяви на його отримання»

811

Договір між членами оптового ринку електричної енергії України (надалі – ДЧОРЕ), укладений 15 листопада 1996 року

812

Наказ Держкоменергозбереження «Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи
з енергозбереження на виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. № 1094» від 09.03.1999 № 15

813

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форми та
технічного опису бланка кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг) пов’язаних із створенням
об’єктів архітектури» від 15.12.2011 № 342

814

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2005 № 273 «Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних
марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз
даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності»

815

Наказ Держекспортконтролю від 09.01.2004 № 5 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних
документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем», зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 21.01.2004 за № 90/8689

816

Наказ Державної служби з нагляду за забезпеченням безпеки авіації «Про затвердження Інструкції з планування та використання
тимчасово зарезервованого повітряного простору та умовних маршрутів обслуговування повітряного руху» від 22.05.2006 № 354

817

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.12.2006 № 12 «Про затвердження
Правил охорони праці для працівників морських рибних портів»

818

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.06.2013 № 430 «Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський
порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту»

819

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2016 № 560 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійнотехнічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України»

820

Наказ Держкоменергозбереження від 10.12.2004 № 183 № «Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження
належності палива до альтернативного»

821

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України «Про затвердження Вимог до форматів
криптографічних повідомлень» від 18.12.2012 № 739

822

Постанова правління Національного банку України від 03.12.2003 № 514 «Про затвердження Положення про порядок здійснення
повноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями»

823

Постанова правління Національного банку від 03.12.2003 № 514 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими
банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями»

824

Наказ МОЗ України від 30.11.2012 № 979 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих медичної техніки
та виробів медичного призначення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.2012 за № 2124/22436

825

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, «Про затвердження Порядку
ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 11.11.2010 № 514»
від 01.11.2012 № 560

826

Постанова правління Національного банку від 28.07.2008 № 216 «Про затвердження Положення про порядок виконання банками
документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативноправових актів Національного Банку України»

827

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

828

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про надання окремих
фінансових послуг юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами»
від 22.01.2004 № 21

829

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року № 431 «Про затвердження Положення про
консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала
ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року
за № 618/23150

830

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 04.12.2012 № 2531 «Про
затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі», зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 26.12.2012 за № 2190/22502

831

Рішення Торгово-промислової палати України «Про затвердження Інструкції про порядок визначення країни походження товарів/послуг,
оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм» від 27.02.2002 № 21(5)

832

Наказ Держекспортконтролю від 05.10.2009 № 86 «Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм
звітів та встановлення строків звітності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.10.2009 за № 994/17010

833

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, які
здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням» від 08.04.2013 № 465

834

Наказ Міністерства аграрної політики «Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней» від 31.12.2004 № 497

835

Наказ Міністерства аграрної політики «Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней» від 31.12.2004 № 497

836

Наказ Держмитслужби України «Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів
із застосуванням книжки МДП» від 21.11.2001 № 755

837

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств та видачі Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств» від 23.06.2006 № 444

838

Наказ Мінекономіки № 42 від 14.02.2002 «Про Порядок оформлення та видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів»

839

Наказ Мінтрансу України «Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів
з організації повітряного руху » від 02.04.2004 № 275

840

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження: тарифів на роботи, пов’язані з проведенням експертизи та підготовкою
експертів-гемологів з дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння; форм висновків за результатами експертизи
дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння; форми »Свідоцтва«, а також »Положення про акредитацію експертівгемологів дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння" від 29.01.1997 № 19

841

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного
судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами» від 07.10.2014 № 490

842

Наказ МОН України «Типове положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів» від
24.12.2003 № 847

843

Наказ Держекспортконтролю від 17.11.2006 № 412 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення суб’єктами здійснення
міжнародних передач товарів систем внутрішньофірмового експортного контролю»

844

Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 № 46-93

845

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2003 № 503 «Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій,
які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах»

846

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту інститутів
спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування» від 18.06.2013 № 1047

847

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
«Про затвердження Порядку реєстрації галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації» від 28.01.2008 № 55

848

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку формування, ведення та користування
відомостями реєстру фондових бірж та торговельно-інформаційних систем» від 06.05.2003 № 181

849

Наказ Мін'юсту України «Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності» від
21.02.2006 № 12/5

850

Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів» від 13.12.2006 № 1151

851

Рішення НКЦПФР від 14.05.2013 № 817 «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії»

852

Наказ Держатомрегулювання «Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС»
від 13.12.2004 № 185

853

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення «Положення про порядок видачі ліцензії провайдера
програмної послуги» від 28.11.2007 № 1709

854

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 «Про затвердження Порядку та умов видачі
ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії»

855

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29.07.2010 № 348 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення
діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до
телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку: місцевого, міжміського,
міжнародного», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.08.2010 за № 688/17983

856

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

857

Указ Президента «Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів
зв’язку» від 13.04.2001 № 256/2001

858

Указ Президента України «Про Положення про технічний захист інформації в Україні» від 27.09.1999 № 1229/99

859

Наказ Державної авіаційної служби України від 24.10.2014 № 686 «Про затвердження Авіаційних правил України »Порядок надання і
анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній»"

860

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 28.12.2011 № 2979 «Про затвердження Положення про
порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги»

861

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про об’єднання професійних учасників
фондового ринку» від 27.12.2012 № 1925

862

Наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на
використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів», зареєстрований у Міністерстві
юстиції
України 27 грудня 2001 р. за № 1086/6277

863

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру, форм реєстраційної заяви, заяви про анулювання
реєстрації та свідоцтва про реєстрацію суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування» від
14.01.2013 № 12

864

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії
інтегральної мікросхеми» від 18.04.2002 № 260

865

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиківнерезидентів» від 19.07.2006 № 6021

866

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг «Про затвердження Положення про Державний реєстр
фінансових установ» від 28.08.2003 № 41

867

Наказ Мінтрансу «Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті»
від 20.11.2003 № 904

868

Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке
допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами» від 07.10.2014 № 490

869

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації «Про затвердження Правил сертифікації авіаційних
навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні» від 17.08.2005 № 601

870

Рішення Аудиторської палати «Про затвердження Положення про сертифікацію аудиторів» від 31.05.2007 № 178/6

871

Наказ Мінтрансу України «Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України» від
01.06.1998 № 207

872

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища «Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних
аудиторів» від 29.01.2007 № 27

873

Наказ Мінтрансзв'язку України "Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів,

874

Положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості, затверджене наказом Міністерства аграрної політики
України від 02.01.2005 № 7, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за № 101/10381

875

Наказ Міністерства аграрної політики України від 12.01.2005 № 7 «Про затвердження Положення про сертифікацію персоналу суден
флоту рибної промисловості»

876

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)» від 23.07.2013 № 1281

877

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.11.2011 року № 629 «Про затвердження Положення про сертифікат
племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів»

878

Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Порядку оформлення, видачі, зберігання та обліку сертифікатів про акредитацію (їх
дублікатів)» від 15.10.2001 № 680

879

Наказ Держмитслужби України «Про затвердження форми Акта про проведення верифікації сертифіката про походження товару з
України» від 17.12.2003 № 882

880

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок реєстрації проспекту
емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду» від 20.06.2013 № 1104

881

Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи» від 29.11.2006 № 715

882

Наказ Мінприроди України «Про затвердження зразка Дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів
для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу» від 08.11.2006 № 491
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Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибної промисловості
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884
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Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності» від
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Наказ МВС від 16.08.2012 № 715 «Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства
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рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку»

893

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг,
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Наказ Держатомрегулювання України «Про затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій», від 19.11.2007 № 162,
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засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами»
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Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку
розроблення проектної документації на будівництво об’єктів» від 16.05.2011 № 45

902

Наказ Міноборони України «Про затвердження Правил забезпечення аеронавігаційною інформацією державної авіації України» від
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фондового ринку 26.04.2012 № 592) Розпорядження Антимонопольного комітету України 26.07.2002 № 226-р (у редакції розпорядження
Антимонопольного комітету України 26.04.2012 № 255-р) «Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств,
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про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових
послуг», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.01.2004 за № 122/8721
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925
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Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських
установах в Україні» №45 від 14.02.2007
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Наказ Мінагрополітики від 17.10.2011 № 549 «Про затвердження Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю
та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин»
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Наказ Фонду державного майна України від 14.03.2002 року № 479 «Про затвердження Положення про видачу сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності»
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Наказ Міністерства економіки України від 18.03.2009 № 222 «Про оприлюднення Переліку товарів іноземного походження, реекспорт яких
з митної території України потребує надання митним органам дозволу Міністерства економіки України, і Переліку товарів українського
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країн відповідно до міжнародних договорів України потребує дозволу Міністерства економіки України»
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Постанова НКПРЕ України від 13.06.1996 № 15/1 «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом»
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Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку
внесення плати за проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням
об’єктів архітектури, та її розмірів» від 01.09.2011 № 172
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Наказ Адміністрації Держспецзв’язку України «Про затвердження Вимог до форматів криптографічних повідомлень» від 18.12.2012 № 739

933

Наказ МЗС «Про затвердження Інструкції про порядок підготовки інформації згідно з Конвенцією про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення» від 25.05.2001 № 104)

934

Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Правил надання повноважень авіаційного медичного екзаменатора на проведення
медичної сертифікації авіаційного персоналу» від 30.11.2012 № 731
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Наказ Держекспортконтролю від 17.11.2006 № 412 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення суб’єктами здійснення
міжнародних передач товарів систем внутрішньофірмового експортного контролю»

936

Наказ Адміністрації Держспецзв’язку «Про затвердження Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуатації засобів
криптографічного захисту інформації» від 20.07.2007 № 141
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Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що
засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників» від 18.10.2013 № 811
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Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.11.2011 № 1254 «Технічний опис сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання та інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання»

939

Наказ Держкомісціннихпаперів «Про затвердження Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку»
від 24.09.1996 № 215

940

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні
розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв
про реєстрацію випусків акцій» від 31.07.2012 № 1073
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Наказ Мінагрополітики від 16.05.2011 № 179 «Про затвердження Вартості ліцензій на добування мисливських тварин у мисливських
угіддях України»
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Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 15.01.2002 № 12 «Про заходи щодо запобігання реекспорту товарів
українського походження в рамках міждержавних двосторонніх Угод про вільну торгівлю»
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Наказ Мінагрополітики від 07.02.2014 № 57 «Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин»

Додаток №3.
Таблиця. Перелік документів дозвільного характеру, порядки видачі
яких не розроблені/не затверджені
Відсутні порядки
1

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

2

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'ятки національного значення

3

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'яток місцевого значення

4

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

5

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

6

Дозвіл на проведення наукових експериментів над тваринами

7

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

8

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

9

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

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

15

Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

16

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

17

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

18

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

Додаток №4.
Таблиця. Перелік документів дозвільного характеру, порядки
видачі яких є неповними, та які необхідно привести у відповідність
до вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги»
№
п/п

Назва документу дозвільного характеру

Законодавчий акт України, який необхідно
привести у відповідність

1

Дозвіл на спеціальне водокористування

Водний кодекс України

2

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів,
трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Водний кодекс України

3

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

Кодекс торговельного мореплавства України

4

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної
власності

Земельний кодекс України

5

Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок
для довгострокового тимчасового користування лісами

Лісовий кодекс України

6

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів
(лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

Лісовий кодекс України

7

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

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

8

Висновок державної екологічної експертизи

Закон України «Про екологічну експертизу»

9

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення»

10

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

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

11

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

Закон України «Про рослинний світ»

12

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі
об'єктів рослинного світу

Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під
загрозою зникнення»

13

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів», Закон
України «Про дорожній рух»

14

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

15

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу

Закон України «Про тваринний світ»

16

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і вивезення за її межі
об'єктів тваринного світу

Закон України «Про тваринний світ»

17

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

Закон України «Про Червону книгу України»

18

Висновок державної експертизи землевпорядної документації
щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі

Земельний кодекс України, Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

19

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

Закон України «Про автомобільні дороги»

20

Карантинний сертифікат

Закон України «Про карантин рослин»

21

Фітосанітарний сертифікат

Закон України «Про карантин рослин»

22

Фітосанітарний сертифікат на реекспорт

Закон України «Про карантин рослин»

23

Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна
картка)

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»

24

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для
країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) – при
переміщенні за межі України

Закон України «Про ветеринарну медицину»

25

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в
межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного
походження для споживання людиною)

Закон України «Про ветеринарну медицину»

26

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України –
форми № 1, № 2) – при переміщенні за межі території Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів,
міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

Закон України «Про ветеринарну медицину»

27

Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих організмів у
відкритій системі

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

28

Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні
генетично модифікованих організмів

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

29

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

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні,
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

30

Підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Реєстру сортів рослин
України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного
співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і
експонування

Закон України «Про насіння і садивний матеріал»

Додаток №5.
Таблиця. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню відповідно до статті 7 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності», а також
з урахуванням особливостей, визначених іншими законами
України та відповідно до інших законів України
Розділ І.
Види господарської діяльності, які ліцензуються відповідно до статті 7 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності»
№
п/п

Назва виду
господарської
діяльності

Назва акту, яким затверджено ліцензійні
умови/назва закону України відповідно до
якого ліцензується діяльність або в якому
визначені особливості ліцензування

1

Банківська діяльність, яка
ліцензується відповідно до
Закону України «Про банки і
банківську діяльність»

Закон України «Про банки і банківську діяльність»
від 07.12.2000 р. № 2121-III

банківська ліцензія

Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім
професійної діяльності на ринку цінних паперів),
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 913

1. ліцензія на провадження господарської діяльності, яка передбачає залучення фінансових
активів із зобов’язанням щодо наступного їх
повернення;
2. ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу;
3. ліцензія на провадження господарської діяльності з надання коштів у позику, в тому числі і
на умовах фінансового кредиту;
4. ліцензія на провадження господарської діяльності з надання гарантій та поручительства;
5. ліцензія з надання послуг у сфері страхування
в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;
6. ліцензія на надання послуг в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині
адміністрування недержавних пенсійних фондів;
7. ліцензія з надання послуг з факторингу;
8. ліцензія на адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
9. ліцензія на управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення
операцій з нерухомістю відповідно до Закону
України «Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та
операціях з нерухомістю»;
10. ліцензія на довірче управління фінансовими
активами.

2

Надання фінансових послуг
(крім професійної діяльності
на ринку цінних паперів)

Назва ліцензії

1.
2.
3.
4.

3

Професійна діяльність на
ринку цінних паперів, яка
ліцензується з урахуванням
особливостей, визначених
Законом України «Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні»

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 р.
№ 448/96-ВР (стаття 4)

ліцензія на брокерську діяльність;
ліцензія на дилерську діяльність;
ліцензія з андеррайтингу;
ліцензія на здійснення діяльності з управління
цінними паперами;
5. ліцензія на здійснення діяльності з управління
активами;
6. ліцензія на здійснення діяльності з управління
іпотечним покриттям;
7. ліцензія на здійснення депозитарної діяльності
депозитарної установи;
8. ліцензія на здійснення діяльності із зберігання
активів інститутів спільного інвестування;
9. ліцензія на здійснення діяльності із зберігання
активів пенсійних фондів;
10. ліцензія з організації торгівлі на фондовому
ринку;
11. ліцензія з клірингової діяльності.

4

5

6

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»
від 21.12.1993 р. № 3759-XII (статті 23, 40)
Рішення Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення 28.12.2011 р. № 2979
«Про затвердження Положення про порядок
видачі ліцензії провайдера програмної послуги»

1. ліцензія на мовлення (телерадіомовлення):
1.1. ліцензія на супутникове мовлення;
1.2. ліцензія на ефірне мовлення;
1.3. ліцензія на кабельне мовлення;
1.4. ліцензія на проводове мовлення;
1.5. ліцензія на багатоканальне мовлення;
2. ліцензія провайдера програмної послуги

Діяльність у сфері електроенергетики, яка ліцензується
з урахуванням особливостей, визначених Законом
України «Про електроенергетику»

Закон України «Про електроенергетику» від
16.10.1997 р.№ 575/97-ВР (стаття 13)
Закон України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
Ліцензійні умови актом Кабінету Міністрів України
не затверджені (ліцензійні умови затверджуються
органом ліцензування)
Нові Ліцензійні умови органом ліцензування не
затверджені

1. ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
2. ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;
3. ліцензія на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії;
4. ліцензія на провадження господарської діяльності з розподілу енергетичної енергії;
5. ліцензія на здійснення господарської діяльність
на здійснення функцій гарантованого покупця;
6. ліцензія на здійснення господарської діяльність
на здійснення функцій системного оператора;
7. ліцензія на здійснення господарської діяльність на здійснення функцій оператора ринку.

Діяльність у сфері використання ядерної енергії, яка
ліцензується з урахуванням
особливостей, визначених
Законом
України
«Про
дозвільну діяльність у сфері
використання
ядерної
енергії»

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері
використання ядерної енергії» від 11.01.2000 р.
№ 1370-XIV
Закон України «Про видобування та переробку
уранових руд» від 19.11.1997 р. № 645/97-ВР
Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки уранових руд,
затверджені Наказом Держатомрегулювання від
27.05.2015 р. № 101
Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови)
провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів та Вимог до звіту про аналіз
безпеки провадження діяльності з перевезення
радіоактивних матеріалів, затверджені Наказом
Держатомрегулювання від 31.08.2004 р. № 141
Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови)
провадження діяльності у сфері поводження з
радіоактивними відходами, затверджені Наказом
Держатомрегулювання від 22.10.2002 р. № 110
Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови)
провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, затверджені Наказом
Держатомрегулювання від 13.08.2015 р. № 148
Положення про перелік документів, що
подаються експлуатуючою організацією для
отримання ліцензії на провадження діяльності на
окремому етапі життєвого циклу ядерної установки, затверджене Наказом Держатомрегулювання
від 28.01.2015 р. № 12
Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з використання джерел
іонізуючого випромінювання та Вимог до звіту
про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання,
затверджені Наказом Держатомрегулювання від
02.12.2002 р. № 125
Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під
час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній
дефектоскопії, затверджені Наказом Держатомрегулювання від 21.09.2010 р. № 121
Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови)
провадження діяльності з використання джерел
іонізуючого випромінювання у променевій терапії, затверджені Наказом Держатомрегулювання
від 28.12.2007 р. № 193
Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження переліків посад та спеціальностей
персоналу для експлуатації ядерних установок,
підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад
персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою» від 08.11.2000 р.
№ 168

1. ліцензія на переробку уранових руд;
2. ліцензія на перевезення радіоактивних матеріалів;
3. ліцензія на переробку, зберігання радіоактивних відходів;
4. ліцензія на виробництво джерел іонізуючого
випромінювання;
5. ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: експлуатація ДІВ;
6. ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: технічне обслуговування
ДІВ;
7. ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: зберігання ДІВ;
8. ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: отримання (придбання) та
передача (збут) ДІВ;
9. ліцензія на підготовку персоналу для експлуатації ядерної установки;
10. ліцензія на підготовку, перепідготовка та
підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших
джерел іонізуючого випромінювання;
11. ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної
установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: будівництво та введення в
експлуатацію ядерної установки;
12. ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної
установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: будівництво сховища для
захоронення радіоактивних відходів;
13. ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу
ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: експлуатація
ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
14. ліцензія
на
діяльність
експлуатуючої
організації на окремому етапі життєвого
циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: зняття з
експлуатації ядерної установки;
15. ліцензія на діяльність експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу
ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів: закриття сховища
для захоронення радіоактивних відходів;

Діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, яка
ліцензується відповідно до
Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
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Правила ліцензування підготовки персоналу для
експлуатації ядерної установки, затверджені Наказом Держатомрегулювання від 13.12.2004 р. № 186
Правила ліцензування діяльності персоналу
з безпосереднього управління реакторною
установкою АЕС, затверджені Наказом Держатомрегулювання від 13.12.2004 р. № 185

16. ліцензія на діяльність, пов’язану із здійсненням
персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових
осіб експлуатуючої організації, до службових
обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із
забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки.

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р.
№ 1187

1. ліцензія у сфері провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
2. ліцензія у сфері провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти;
3. ліцензія у сфері провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти;
4. ліцензія у сфері провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

Виробництво і торгівля
спиртом
етиловим,
коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та
тютюновими виробами, яка
ліцензується
відповідно
до Закону України «Про
державне
регулювання
виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв
та тютюнових виробів»

Ліцензійні умови актом Кабінету Міністрів України
не затверджені
Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного
і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів»
(Відповідно до частини другої статті 2 дія Закону
України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» не поширюється на порядок видачі,
переоформлення та анулювання ліцензії на здійснення цього виду господарської діяльності.)

1. ліцензування виробництва спирту етилового (у
тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового, оптова
торгівля спиртом-сирцем виноградним і спиртом-сирцем плодовим;
2. ліцензування виробництва спирту-сирцю
виноградного і спирту-сирцю плодового;
3. ліцензування виробництва спирту коньячного
і плодового;
4. ліцензування виробництва алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
5. ліцензування імпорту, експорту спирту етиловим, спиртом етиловим ректифікованим
виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим;
6. ліцензування оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим
виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим;
7. ліцензування імпорту та експорту спирту
коньячного і плодового;
8. ліцензування виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією (в
тому числі оптова торгівля спиртом коньячним
(включаючи дистиляти у вигляді головної і
хвостової фракції) і плодовим);
9. ліцензування імпорту, експорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами;
10. ліцензування оптової торгівлі алкогольними
напоями;
11. ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями (крім столових вин);
12. ліцензування оптової торгівлі тютюновими
виробами;
13. ліцензування роздрібної торгівлі тютюновими
виробами.

Діяльність у сфері телекомунікацій з урахуванням
особливостей, визначених
Законом України «Про телекомунікації», надання послуг

Закон України «Про телекомунікації» від 18.11.2003
р. № 1280-IV.
(Відповідно до частини третьої статті 44
Закону України «Про телекомунікації» правила
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та
ліцензійні умови встановлює національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації, відповідно до цього Закону).
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг фіксованого
телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж
і надання в користування каналів електрозв’язку:
місцевого, міжміського, міжнародного, затверджені рішенням НКРЗ від 10.12.2009 р. № 1789
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг фіксованого
телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з
правом технічного обслуговування і надання в
користування каналів електрозв’язку: місцевого,
міжміського, міжнародного, затверджені рішенням НКРЗ від 29.07.2010 р. № 348

1. ліцензія на надання послуг фіксованого
телефонного зв’язку з правом технічного
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів
електрозв’язку:
• місцевого;
• міжміського;
• міжнародного;
2. ліцензія на надання послуг фіксованого
телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі
з правом технічного обслуговування надання в
користування каналів електрозв’язку:
• місцевого;
• міжміського;
• міжнародного;
3. ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів
електрозв’язку;

Освітня діяльність закладів
освіти

Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів
електрозв’язку, затверджені рішенням НКРЗ від
26.01.2006 р. № 179
Ліцензійні умови здійснення діяльності у сфері
телекомунікацій з надання послуг з технічного
обслуговування і експлуатації телекомунікаційних
мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж, затверджені рішенням НКРЗ від 11.11.2010 р. № 513.
(Ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій
втрачає чинність з 1 січня 2018 року)
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Діяльність у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису)
та технічного захисту інформації, за переліком, що
визначається Кабінетом Міністрів України

Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного
захисту інформації (крім послуг електронного
цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом
Міністрів України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 821

4. ліцензія надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж, ереж ефірного теле- і радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж

у галузі криптографічного захисту інформації
(крім послуг електронного цифрового підпису):
1. ліцензія на провадження господарської
діяльності з розроблення і складення конструкторської та іншої технічної документації,
виробництво криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації (з наданням
права провадження діяльності у галузі криптографічного захисту інформації, що становить
державну таємницю; з наданням права провадження діяльності у галузі криптографічного
захисту службової інформації);
2. ліцензія
на
провадження
господарської діяльності з постачання, монтаж
(встановлення),
налаштування,
технічне
обслуговування (супроводження), ремонт та/
або утилізація криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації (з наданням
права провадження діяльності у галузі криптографічного захисту інформації, що становить
державну таємницю; з наданням права провадження діяльності у галузі криптографічного
захисту службової інформації);
3. ліцензія на провадження господарської діяльності з тематичних та експертних досліджень
криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації (з наданням права провадження
діяльності у галузі криптографічного захисту
інформації, що становить державну таємницю;
з наданням права провадження діяльності у
галузі криптографічного захисту службової
інформації).
у галузі технічного захисту інформації:
1. ліцензія на провадження господарської діяльності з оцінювання захищеності інформації, що
не становить державної таємниці.
2. ліцензія на провадження господарської діяльності з оцінювання захищеності інформації усіх
видів, у тому числі інформації, що становить
державну таємницю.
3. ліцензія на провадження господарської діяльності з виявлення закладних пристроїв.
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Будівництво об’єктів IV і V категорій складності – з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про
архітектурну діяльність»

Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів IV
і V категорій складності, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 р.№ 256

1. ліцензія на провадження господарської
діяльності з будівництва об’єктів IV категорії
складності;
2. ліцензія на провадження господарської
діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій
складності.
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Виробництво
лікарських
засобів, оптова та роздрібна
торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських
засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) – з
урахуванням особливостей,
визначених Законом України «Про лікарські засоби»

Ліцензійні умови виробництва лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими
засобами, імпорт лікарських засобів (крім
активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
30.11.2016 р. № 929

1. ліцензія на виробництво лікарських засобів;
2. ліцензія на оптову та роздрібну торгівлю
лікарськими засобами;
3. ліцензія на імпорт лікарських засобів (крім
активних фармацевтичних інгредієнтів).
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Виробництво та ремонт
вогнепальної зброї невійськового призначення і
боєприпасів до неї, холодної
зброї, пневматичної зброї
калібру понад 4,5 міліметра
і швидкістю польоту кулі
понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною
зброєю невійськового призначення та боєприпасами
до неї, холодною зброєю,
пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і
швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
виробництво спеціальних
засобів, заряджених речовинами
сльозоточивої
та дратівної дії, індивідуального захисту, активної
оборони та їх продаж

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної
зброї невійськового призначення і боєприпасів
до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення
та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра
і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на
секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної
дії, індивідуального захисту, активної оборони
та їх продажу, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 02.12. 2015 р. № 1000

1. ліцензія на виробництво вогнепальної зброї
невійськового призначення;
2. ліцензія на виробництво боєприпасів до вогнепальної зброї невійськового призначення;
3. ліцензія на виробництво холодної зброї;
4. ліцензія на ремонт вогнепальної зброї
невійськового призначення, холодної зброї,
пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і
швидкістю польоту кулі понад 100 м/с;
5. ліцензія на торгівлю вогнепальною зброєю
невійськового призначення та боєприпасами
до неї, холодною зброєю, пневматичною
зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду
6. ліцензія на торгівлю вогнепальною зброєю
невійськового призначення;
7. ліцензія на торгівлю боєприпасами до вогнепальної зброї невійськового призначення;
8. ліцензія на торгівля холодною зброєю;
9. ліцензія на виробництво спеціальних засобів
індивідуального захисту;
10. ліцензія на виробництво спеціальних засобів
активної оборони;
11. ліцензія на виробництво спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії;
12. ліцензія на продаж спеціальних засобів,
заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, активної оборони;
13. ліцензія на продаж спеціальних засобів індивідуального захисту.
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Виробництво
вибухових
матеріалів промислового
призначення за переліком,
що визначається Кабінетом
Міністрів України

Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва вибухових матеріалів
промислового призначення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 р.
№ 604

ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів
промислового призначення
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Надання послуг і виконання
робіт
протипожежного
призначення за переліком,
що визначається Кабінетом
Міністрів України

Ліцензійні умови надання послуг і виконання
робіт протипожежного призначення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
23.11.2016 р. № 852

1. ліцензія на здійснення діяльності з проведення оцінки (експертизи) протипожежного
стану новоутворених підприємств та об’єктів
нерухомості (будівель, споруд, приміщень
або їх частин);
2. ліцензія на здійснення робіт з вогнезахисту,
вогнезахисне
просочування
(глибоке та поверхневе), вогнезахисне
обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне
заповнювання;
3. ліцензія на здійснення діяльності з технічного
обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові
вогнегасники);
4. ліцензія на здійснення діяльності з спостерігання за системами протипожежного захисту;
5. ліцензія на здійснення діяльності з монтажу,
підтримання експлуатаційної придатності
(технічне обслуговування) систем протидимного захисту;
6. ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування)
систем пожежної сигналізації, оповіщування
про пожежу та управління евакуацією людей,
устаткування передачі тривожних сповіщень;
7. ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування)
систем пожежогасіння (водяних, пінних,
газових, порошкових, аерозольних).
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Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин,
перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України,
поводження з небезпечними відходами. Не підлягає
ліцензуванню
зберігання
(накопичення) суб’єктом господарювання утворених
ним небезпечних відходів,
якщо протягом року з дня
утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам
господарювання, що мають
ліцензію на поводження з
небезпечними відходами.

Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 р. № 445.
Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 13.07.2016 р. № 446

1. ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних
хімічних речовин, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України;
2. ліцензія на провадження господарської діяльності з збирання небезпечних відходів;
3. ліцензія на провадження господарської діяльності з зберігання небезпечних відходів;
4. ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів;
5. ліцензія на провадження господарської
діяльності з оброблення (перероблення, сортування) небезпечних відходів;
6. ліцензія на провадження господарської діяльності з утилізація небезпечних відходів;
7. ліцензія на провадження господарської діяльності з видалення небезпечних відходів;
8. ліцензія на провадження господарської діяльності з знешкодження небезпечних відходів;
9. ліцензія на провадження господарської діяльності з захоронення небезпечних відходів.
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Медична практика

Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з медичної практики, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р.
№ 285.

1. ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики (екстрена медична
допомога);
2. ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики (первинна медична
допомога);
3. ліцензія на провадження господарської
діяльності з медичної практики (вторинна
(спеціалізована) медична допомога);
4. ліцензія на провадження господарської
діяльності з медичної практики (третинна
(високоспеціалізована) медична допомога);
5. ліцензія на провадження господарської
діяльності з медичної практики (паліативна
медична допомога);
6. ліцензія на провадження господарської
діяльності з медичної практики (медична
реабілітація).
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Діяльність банків пуповинної крові, інших тканин
і клітин людини згідно з
переліком, затвердженим
Міністерством
охорони
здоров’я України

Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності банків пуповинної крові, інших тканин
і клітин людини згідно з переліком, затвердженим
Міністерством охорони здоров’я, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від
02.03.2016 р. № 286

ліцензія на провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин
людини

19

Ветеринарна практика

Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з ветеринарної практики, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від
04.11.2015 р. № 896

ліцензія на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики.
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Випуск
лотерей

Ліцензійні умови актом Кабінету Міністрів України
не затверджені

1. ліцензія на провадження діяльності з випуску
лотерей;
2. ліцензія на провадження діяльності з проведення лотерей.
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Туроператорська діяльність

Ліцензійні умови провадження туроператорської
діяльності, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 11.11.2015 р. № 991

ліцензія на провадження туроператорської діяльності
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Посередництво у працевлаштуванні за кордоном

Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з посередництва у працевлаштуванні
за кордоном, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1060

ліцензія на провадження господарської діяльності
з посередництва у працевлаштуванні за кордоном
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Промисловий вилов водних
біоресурсів за межами
юрисдикції України

Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з промислового вилову водних
біоресурсів за межами юрисдикції України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 23.11.2016 р. № 845

ліцензія на провадження діяльності з промисловий вилов водних біоресурсів за межами
юрисдикції України

та

проведення
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Культивування
рослин,
включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і
прекурсорів,
затвердженого Кабінетом Міністрів
України, розроблення, виробництво, виготовлення,
зберігання,
перевезення,
придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію
України, вивезення з території України, використання,
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, включених до
зазначеного Переліку, – з
урахуванням особливостей,
визначених Законом України «Про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори»
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Діяльність, пов’язана з розробленням, виготовленням,
постачанням спеціальних
технічних засобів для зняття інформації з каналів
зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання
інформації (критерії належності та перелік технічних
засобів негласного отримання інформації визначаються
Кабінетом Міністрів України
за поданням Служби безпеки України)
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Перевезення
пасажирів,
небезпечних
вантажів
та небезпечних відходів
річковим, морським, автомобільним, залізничним та
повітряним
транспортом,
міжнародні
перевезення
пасажирів та вантажів автомобільним транспортом

Ліцензування
господарської
діяльності
з
культивування рослин, включених до таблиці I
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом
Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання,
реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання,
знищення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, включених до зазначеного
переліку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. № 282

1. ліцензія на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до
таблиці I переліку;
2. ліцензія на провадження господарської
діяльності з виробництва, виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, що зареєстровані як лікарські
засоби;
3. ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва прекурсорів, включених
до таблиці IV переліку;
4. ліцензія на провадження господарської
діяльності з ввезення на територію України,
вивезення з території України наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
включених до переліку;
5. ліцензія на провадження господарської
діяльності з реалізації (відпуску) наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
що зареєстровані як лікарські засоби;
6. ліцензія на провадження господарської
діяльності з перевезення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, включених до переліку;
7. ліцензія на провадження господарської
діяльності з придбання, зберігання, відпуску, використання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я;
8. ліцензія на провадження господарської діяльності з використання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині;
9. ліцензія на провадження господарської
діяльності із знищення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів.

Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та
інших технічних засобів негласного отримання
інформації, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 22.09.2016 р. № 669

1. ліцензія на провадження господарської діяльності з розроблення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв’язку
та інших засобів негласного отримання інформації;
2. ліцензія на провадження господарської діяльності з виготовлення спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв’язку
та інших засобів негласного отримання інформації;
3. ліцензія на провадження господарської
діяльності з постачання спеціальних технічних
засобів для зняття інформації з каналів зв’язку
та інших засобів негласного отримання інформації.

Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних
вантажів та небезпечних відходів річковим,
морським транспортом, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 р. № 1186
Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних
вантажів та небезпечних відходів залізничним
транспортом, затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1168
Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних
вантажів та небезпечних відходів автомобільним
транспортом, міжнародних перевезень пасажирів
та вантажів автомобільним транспортом, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
02.12.2015 р. № 1001

1. ліцензія на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів на
суднах (крім малих/маломірних суден);
2. ліцензія на перевезення пасажирів малими/
маломірними суднами;
3. ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів залізничним
транспортом;
4. ліцензія на провадження господарської діяльності з перевезення небезпечних вантажів та
небезпечних відходів залізничним транспортом;
5. ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів
на таксі;
6. ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів
легковими автомобілями на замовлення;
7. ліцензія на внутрішні перевезення пасажирів
автобусами;
8. ліцензія на внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів
вантажними автомобілями;
9. ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів
на таксі;
10. ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів
легковими автомобілями на замовлення;;

11. ліцензія на міжнародні перевезення пасажирів
автобусами;
12. ліцензія на міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів
вантажними автомобілями;
13. ліцензія на міжнародні перевезення вантажів
вантажними автомобілями (крім перевезення
небезпечних вантажів та небезпечних відходів);
14. ліцензія на провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення
пасажирів повітряним транспортом;
15. ліцензія на провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення
небезпечних вантажів та небезпечних відходів
повітряним транспортом;
16. ліцензія на провадження господарської
діяльності з надання послуг з перевезення небезпечних відходів повітряним транспортом.
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Зовнішньоекономічна діяльність відповідно до статті 16
Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» Наказ Мінекономіки від 09.09.2009 р. № 991
«Про порядок ліцензування експорту товарів».
Наказ Мінекономіки від 14.09.2007 р. № 302 «Про
затвердження нормативно-правових актів щодо
ліцензування імпорту товарів та внесення змін
до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій
у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки
України».
Наказ Мінекономіки від 01.08.2002 р.№ 232 «Про
порядок ліцензування імпорту товарів в Україну,
які є об’єктом застосування спеціальних заходів».
Наказ Мінекономіки від 17.04.2000 р. № 47 «Про
затвердження Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій»

28

Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним
трубопроводом

Закон України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та
інших речовин трубопровідним транспортом

29

Діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з
урахуванням особливостей
визначених Законом України «Про ринок природного
газу».

Закон України «Про ринок природного газу»

1. ліцензія на транспортування природного і нафтового газу трубопроводом;
2. ліцензія на постачання природного газу;
3. ліцензія на розподіл природного газу;
4. ліцензія на зберігання природного газу;
5. ліцензія на надання послуги з установки LNG.

Централізоване водопостачання та водовідведення,
крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим
тарифом.

Постанова НКРЕКП від 10.08.2012 р. № 279 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення»
(ліцензійні умови затверджуються органом
ліцензування відповідно до Закону України «Про
державне регулювання у сфері комунальних
послуг»). Нові Ліцензійні умови органом
ліцензування не затверджені

ліцензія на провадження господарської діяльності
у сфері централізованого водопостачання
та водовідведення в обсягах понад рівень,
що встановлюється умовами та правилами
провадження господарської діяльності.

31

Виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і
місцевими (розподільчими)
тепловими мережами та
постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання
теплової енергії за нерегульованим тарифом.

Закон України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
Нові Ліцензійні умови органом ліцензування не
затверджені

1. ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії в обсягах,
що перевищують рівень, який встановлюється
умовами та правилами провадження господарської діяльності ;
2. ліцензія на провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової
та електричної енергії;
3. ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії теплоелектроцентралях, когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії;
4. ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами.

32

Охоронна діяльність.

Ліцензійні умови провадження охоронної
діяльності, затверджені Кабінетом Міністрів
України від 18.11.2015 р. № 960

ліцензія на провадження охоронної діяльності

30

1.
2.
3.
4.

ліцензія на експорт товарів;
ліцензія на імпорт товарів;
спеціальна ліцензія на імпорт товарів;
індивідуальний режим ліцензування (індивідуальна ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної операції).

33

34

Перероблення
відходів

Захоронення
відходів.

побутових

побутових

Ліцензійні умови не затверджені
(ліцензійні умови затверджуються органом
ліцензування, відповідно до Закону України «Про
державне регулювання у сфері комунальних послуг»)

ліцензія на перероблення побутових відходів

Ліцензійні умови не затверджені
(ліцензійні умови затверджуються органом
ліцензування, відповідно до Закону України «Про
державне регулювання у сфері комунальних послуг»)

ліцензія на захоронення побутових відходів

Розділ ІІ.
Види господарської діяльності, які згідно із Законом України «Про ліцензування видів господарської
діяльності», підлягають ліцензуванню відповідно до інших законів України, а саме:
№
п/п
1

Назва акта

Вид господарської діяльності

Закон України «Про банки і банківську діяльність»

банківська діяльність

2

Закон України «Про телебачення і радіомовлення»

діяльність у галузі телебачення і радіомовлення

3

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

виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами.

4

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (відповідно
до статті 16 Закону).

зовнішньоекономічна діяльність.

Розділ ІІІ.
Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням особливостей,
визначених іншими законами України, а саме:
№
п/п

Назва акта

1

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів
в Україні»

професійна діяльність на ринку цінних паперів

2

Закон України «Про електроенергетику»

діяльність у сфері електроенергетики

3

Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання
ядерної енергії»

діяльність у сфері використання ядерної енергії

4

Закон України «Про телекомунікації»

діяльність у сфері телекомунікацій. (Ліцензування діяльності у
сфері телекомунікацій втрачає чинність з 1 січня 2018 року)

5

Закон України «Про архітектурну діяльність»

будівництво об’єктів IV і V категорій складності

Закон України «Про лікарські засоби»

виробництво лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля
лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів (крім активних
фармацевтичних інгредієнтів)

7

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

культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого
Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск),
ввезення на територію України, вивезення з території України,
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку

8

Закон України «Про ринок природного газу»

діяльність на ринку природного газу

6

Вид господарської діяльності

Розділ ІV.
Види господарської діяльності, які ліцензуються відповідно до спеціальних законів та інших
нормативно-правових актів, і не передбачені Законом України
«Про ліцензування видів господарської діяльності»
№
п/п
1

Назва акта

Закон України «Про Національний банк України»

Вид господарської діяльності
ліцензування господарської діяльності на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей.

Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам
ліцензії на надання банкам послуг з інкасації» від 24.12.2015 р. №
926
Постанова Правління Національного Банку України «Про
затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні» від
14.02.2007 р. № 45

2

Закон України «Про Національний банк України»
Постанова Правління Національного Банку України «Про
затвердження Положення про порядок видачі небанківським
фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній
валюті без відкриття рахунків» від 26.02.2013 р. № 57

ліцензування господарської діяльності небанківських фінансових
установ, які мають намір стати учасниками платіжних систем, на
переказ коштів без відкриття рахунків

3

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

генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій

4

Закон України «Про Національний банк України»
Постанова Правління Національного Банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком
України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами
(юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України» від 14.10.2004 р. № 485

індивідуальна ліцензія на розміщення резидентами (юридичними
та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами
України

5

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

індивідуальна ліцензія на здійснення інвестицій за кордон

6

Указ Президента України «Про інвестування майнових цінностей
резидентами за межами України» від 13.09.1995 р. № 839/95
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення
резидентами майнових інвестицій за межами України і Положення
про порядок контролю та звітності щодо використання майнових
цінностей, які інвестуються за межами України» від 19.02.1996 р.
№ 229

індивідуальна ліцензія на здійснення резидентами майнових
інвестицій за межами України

Додаток №6.
Таблиця. Перелік документів дозвільного характеру, порядки видачі
яких встановлюється спеціальними законами, постановами КМУ
та на підставі типових порядків, які затверджуються КМУ
Порядок встановлений в спеціальному законі
1

Висновок державної експертизи землевпорядної документації
щодо об'єктів, які підлягають обов'язковій державній експертизі

Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»

2

Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або
комунальній власності

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III

3

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної
власності

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III

Порядок встановлений постановою КМУ
1

Висновок державної екологічної експертизи

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 р. № 870 «Про
Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу»

2

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів,
трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 557 «Про
затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на
землях водного фонду»

3

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. № 184 «Про
затвердження порядків видачі дозволу на ввезення з-за кордону
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
спеціального призначення і ввезення з-за кордону, придбання,
встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення»

4

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 р. № 288 «Про
затвердження Порядку надання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для
проведення державних випробувань та наукових досліджень, а
також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу»

5

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 302 «Про
затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з
видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ,
організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи»

6

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»

7

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р. № 459 «Про
порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного
фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»

8

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107
«Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»

9

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 р. № 146 «Про
затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через
територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів»

10

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 316 "Про
затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території
пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони,
в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток
життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під
водою на території України

11

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2002 р. № 1175 «Про
затвердження порядку видачі дозволу на проведення заходів із
залученням тварин»

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р. № 459 «Про
порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного
фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»

13

Дозвіл на спеціальне водокористування

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 321 «Про
затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 459»

14

Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні
генетично модифікованих організмів

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. № 423 «Про
затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне переміщення
не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів»

15

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення
небезпечних відходів

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1120 «Про
затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і
Жовтого та Зеленого переліків відходів»

16

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р. № 879 «Про
заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування».
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2001 р. № 30 «Про
проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»

17

Карантинний сертифікат

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 705 «Про
деякі питання реалізації Закону України »Про карантин рослин"

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 117
«Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання свідоцтва про
уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної
техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології, та встановлення розміру
плати за видачу свідоцтва про уповноваження, його переоформлення та видачу дубліката»

19

Рішення про призначення органу з оцінки відповідності на
здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного
регламенту

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 96 «Про
затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про
призначення, його переоформлення та видачі його дубліката,
розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання
такого рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України»

20

Рішення про призначення визнаної незалежної організації на
здійснення оцінки відповідності технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/
або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з
технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 96 «Про
затвердження Порядку видачі або відмови у видачі рішення про
призначення, його переоформлення та видачі його дубліката,
розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення і поновлення дії рішення про призначення та анулювання
такого рішення та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України»

21

Рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. № 57 «Про
затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, переоформлення
та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації
в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення
та анулювання рішення про призначення»

22

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

23

Підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Реєстру сортів рослин
України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного
співробітництва та розвитку для селекційних, дослідних робіт і
експонування

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. № 691 «Про
затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в
Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних
для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних,
дослідних робіт і експонування»

24

Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством)

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2012 р. № 1145
«Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального
дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)»

25

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. № 615 «Про
затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

26

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів
(лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 761 «Про
врегулювання питань щодо спеціального використання лісових
ресурсів»

12

18

27

Спеціальні дозволи на користування надрами у межах конкретних
ділянок

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 р. № 615 «Про
затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

28

Фітосанітарний сертифікат

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 705 «Про
деякі питання реалізації Закону України »Про карантин рослин"

29

Фітосанітарний сертифікат на реекспорт

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 705 «Про
деякі питання реалізації Закону України »Про карантин рослин"

30

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. № 801 «Про
затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах
(їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі
дубліката та анулювання зазначеного дозволу»

31

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами
юрисдикції України

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р. № 800 «Про
затвердження Порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України або відмови
в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання
зазначеного дозволу»

32

Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 р. № 760 «Про
затвердження Порядку видачі форм реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів»

33

Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікат 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, в частині осетрових риб і виробленої
з них продукції

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 р. № 953 «Про
затвердження Порядку видачі дозволів 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, в частині
осетрових риб і виробленої з них продукції»

34

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із
середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі
необхідності суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. № 596 «Про
затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення
продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту господарювання для
здійснення зовнішньоторговельних операцій)»

35

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. № 308 «Про
затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної
апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у
відкритій системі»

36

Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в
установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин
з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 761 «Про
затвердження Порядку видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних
робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність
яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання»

37

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 963 «Про
затвердження Порядку видачі свідоцтва на право вивезення
(тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його
видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання»

38

Експлуатаційний дозвіл

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 р. № 930 «Про
затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми
експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

39

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для
країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) – при
переміщенні за межі України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. № 857 «Про
затвердження Порядку видачі ветеринарних документів»

40

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в
межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного
походження для споживання людиною)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. № 857 «Про
затвердження Порядку видачі ветеринарних документів»

41

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України –
форми № 1, № 2) – при переміщенні за межі території Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів,
міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. № 857 «Про
затвердження Порядку видачі ветеринарних документів»

42

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. № 982
«Про затвердження Порядку видачі дозволу на переведення
земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних
із веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного
лісокористувача або відмови в його видачі, переоформлення,
видачі дубліката зазначеного дозволу»

Типові правила, затверджені постановою КМУ
1

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 «Про
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

2

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013р. № 870 «Про
затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення
об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення,
видачі дублікатів, анулювання дозволів»

Додаток №7.
Таблиця. Перелік документів дозвільного характеру, порядки видачі
яких не відповідають статті 4-1 Закону України «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності»
Порядки встановлені центральними органами виконавчої влади
1

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 р. № 247
«Про затвердження Тимчасового порядку проведення санітарно-гігієнічної експертизи»

2

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
документації на розроблювані техніку, технології, устаткування,
інструменти тощо

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 р. № 247
«Про затвердження Тимчасового порядку проведення санітарно-гігієнічної експертизи»

3

Висновок державної санітарно-епідеміологічної 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

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 р.№ 247
«Про затвердження Тимчасового порядку проведення санітарно-гігієнічної експертизи»

4

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

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.10.2000 р. № 247
«Про затвердження Тимчасового порядку проведення санітарно-гігієнічної експертизи»

5

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

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 07.11.2002 р. № 293 «Про затвердження Положення про
порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового
фонду»

6

Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна
картка)

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 17.10.2011 р. № 549 «Про затвердження Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок
видачі ліцензій на добування мисливських тварин»

7

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних
ділянок

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від
04.01.2005р. № 1 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового
покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»

8

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

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України від 06.03.2003 р. № 52«Про порядок видачі дозволів на
імпорт в Україну»

9

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів тваринного світу

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки від 26.05.1999 р. № 115 «Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання
диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до
природних ресурсів загальнодержавного значення»

10

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.07.2004 р. № 822
«Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів»

11

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

Наказ Фонду державного майна України від 14.03.2002 р. № 479
«Про затвердження Положення про видачу сертифікатів суб’єктів
оціночної діяльності»

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

Наказ Міністерства охорони навколишнього середовища України
від 01.02.1993р. № 3 «Про затвердження Інструкції про порядок
видачі дозволів на добування (збирання) видів тварин і рослин,
занесених до Червоної книги України, форм клопотання та бланків
дозволів на таке добування»

Дозвіл на утримання диких тварин у неволі

Наказ Мінекобезпеки України від 26.05.1999 № 115 «Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання
диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до
природних ресурсів загальнодержавного значення»

12

13

Порядок встановлений рішеннями комісій

1

Висновок щодо електромагнітної сумісності

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації від 01.11.2012 р. № 559 «Про
затвердження Порядку надання висновків щодо електромагнітної
сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили
чинність, деяких рішень НКРЗ»

2

3

Дозвіл на використання номерного ресурсу

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 01.06.2007 р. № 769 «Про затвердження Положення про
державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної
мережі загального користування України»

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв'язку та інформатизації від 01.11.2012 р. № 559 «Про
затвердження Порядку надання висновків щодо електромагнітної
сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили
чинність, деяких рішень НКРЗ».

Додаток №8.
Таблиця. Перелік видів господарської діяльності, ліцензування
яких було скасовано, однак відповідні норми щодо їх ліцензування
продовжують діяти в спеціальних законах
№
п/п

1

2

3

Вид ліцензування

Ліцензування господарської
діяльності на право проведення торгів

Ліцензування космічної діяльності

Ліцензування діяльності з
обігу продукції сексуального
чи еротичного характеру

Нормативно-правовий
акт

Зміст

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

Стаття 49. Продаж майна на аукціоні
1. Продаж майна боржника в провадженні у справі про банкрутство
здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом
проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж
якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом
проведення закритих торгів.
2. Продажу підлягають всі види майна боржника, призначеного для
здійснення господарської діяльності, за винятком прав і обов’язків, які не можуть бути передані іншим особам.
3. Порядок організації проведення аукціонів у проваджені у
справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно
майна державних підприємств та підприємств, у статутному
капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят
відсотків, установлюються органом, уповноваженим управляти
державним майном.
4. Суб’єктами аукціону є його замовник, організатор та учасники.
5. Замовником є ліквідатор, призначений господарським судом у
порядку, встановленому цим Законом.
6. Організатором аукціону є визначена замовником фізична або
юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з
якою замовник аукціону уклав договір на проведення аукціону.

Закон України

Закон
хист

України «Про засуспільної
моралі»

Стаття 5. Державне регулювання та управління у сфері космічної
діяльності
Державне регулювання та управління у сфері космічної діяльності в
Україні здійснюються шляхом, зокрема:
запровадження ліцензування такої діяльності;
Стаття 10. Ліцензування космічної діяльності
Будь-які суб’єкти космічної діяльності, які здійснюють або мають
наміри здійснювати цю діяльність в Україні або під юрисдикцією
України поза її межами, повинні одержати в центральному органі
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної
діяльності ліцензію на право здійснення цієї діяльності.
Перелік видів космічної діяльності, що підлягають ліцензуванню,
визначається законом. Ліцензії на провадження такої діяльності
видаються в порядку, встановленому законодавством.
Стаття 8. Розповсюдження продукції сексуального чи еротичного
характеру
Розповсюдження продукції сексуального чи еротичного характеру
допускається в спеціалізованих медичних закладах і установах, які
мають відповідну ліцензію та ліцензію для надання медичної
допомоги особам з сексуальними розладами.
Стаття 9. Умови та порядок ліцензування діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру
Ввезення на територію України, виготовлення (виробництво),
зберігання з метою розповсюдження та розповсюдження
продукції, здійснення послуг і проведення видовищних заходів
сексуального характеру здійснюються виключно за умови наявності спеціального дозволу (ліцензії) на кожний вид діяльності.
Вивіз з України, транзит через її територію та пересилка продукції
сексуального чи еротичного характеру також потребує спеціального дозволу відповідних державних органів.
Надання ліцензій на ці види діяльності та їх анулювання здійснюються на загальних підставах тим органом виконавчої влади, до
компетенції якого входить надання ліцензій на здійснення заявленої
діяльності з урахуванням положень і в порядку, встановленому
Законом України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності».
Ліцензія видається терміном не менше трьох років. Продовження
терміну дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її
отримання.

4

Ліцензування господарської
діяльності з комбінованого
виробництва теплової і електричної енергії;

Закон України «Про комбіноване
виробництво
теплової енергії (когенерацію)
та використання скидного
енергопотенціалу»

5

Ліцензування
діяльності
протезно-ортопедичних
підприємств

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

6

Ліцензування
виробництва
препаратів

Закон України «Про ветеринарну медицину»

7

8

9

діяльності з
ветеринарних

Ліцензування діяльності
виробництва біоетанолу

з

Ліцензування діяльності із
збирання та використання
інформації, яка складає кредитну історію

Ліцензування діяльності зі
взяття, переробки, зберігання донорської крові та її
компонентів, реалізації їх та
виготовлених з них препаратів

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

Закон України «Про організацію формування та обігу
кредитних історій»

Закон України «Про донорство крові та її компонентів»

Стаття 8. Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок
Державне регулювання у сфері використання когенераційних
установок здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері
енергозбереження, національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, та уповноважені Президентом
України центральні органи виконавчої влади у відповідних сферах
діяльності в порядку, визначеному законодавством України.
Державне регулювання у сфері використання когенераційних установок здійснюється, зокрема, шляхом:
ліцензування господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії;
Стаття 26. Засоби реабілітації інвалідів
Протезно-ортопедичні підприємства здійснюють свою діяльність
на підставі її ліцензування. Обов’язковою умовою ліцензування
є відповідність виробничої бази підприємства заявленій номенклатурі технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного
призначення, відповідна кваліфікаційна підготовка спеціалістів, наявність повної нормативно-технічної бази, яка регламентує вимоги
щодо надійності і технології їх виготовлення, необхідна документація системи контролю якості.
Ліцензування діяльності протезно-ортопедичних підприємств у
межах своїх повноважень здійснюють центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових
відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я.
Стаття 66. Виробництво ветеринарних препаратів
Діяльність, пов’язана з виробництвом ветеринарних
препаратів, підлягає ліцензуванню відповідно до закону.
Стаття 2. Організація виробництва спирту етилового, коньячного
і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного,
спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів.
Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського
засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту
етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише
на державних підприємствах, а біоетанолу - на підприємствах усіх
форм власності за наявності у них ліцензій.
Стаття 15. Діяльність Бюро
1. Предметом діяльності Бюро є виключно ведення кредитних
історій, а також здійснення іншої діяльності, що має на меті реалізацію положень цього Закону.
2. У разі якщо Бюро передбачає здійснювати діяльність із збирання
та використання інформації, яка складає кредитну історію, воно
починає здійснення такої діяльності з моменту отримання відповідної ліцензії.
Стаття 15.
Взяття, переробка, зберігання донорської крові та її компонентів,
реалізація їх та виготовлених з них препаратів закладами охорони
здоров’я та їх підрозділами, зазначеними у частині першій цієї статті,
а також переробка і зберігання донорської крові та її компонентів,
реалізація виготовлених з них препаратів суб’єктами, зазначеними
у частині другій цієї статті, дозволяється лише за наявності відповідної ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Додаток №9.
Таблиця. Перелік документів дозвільного характеру порядки та
норми про необхідність отримання яких є не скасованими при
скасуванні самого документу дозвільного характеру
№
п/п

Назва відміненого ДДХ

Нормативно-правовий акт, яким встановлено порядки та норми
про необхідність отримання ДДХ

1

Висновок повторної фітосанітарної (арбітражної)
експертизи

Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи» від 29.11.2006 № 715

2

Дозвіл на виконання авіаційних робіт іноземними експлуатантами, а також спільними
підприємствами і підприємствами, які повністю
належать іноземним інвесторам

Наказ Державіаслужби України від 24.10.2014 № 686 «Про затвердження Авіаційних
правил України »Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних
ліній»»

3

Дозвіл на використання залишків пестицидів і
агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 № 86/95-ВР

4

Дозвіл на реекспорт товарів, що походять з
інших країн

Наказ МЕРТ від 10.02.2004 № 52 «Про затвердження Положення про порядок
оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження»

5

Дозвіл на спеціальне використання природних
рослинних ресурсів місцевого значення

Постанова КМУ від 10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне
використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного
значення»

6

Дозвіл на спеціальне водокористування у разі
використання води водних об'єктів місцевого
значення

Постанова КМУ від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку видачі дозволів
на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1992 р. № 459»

7

Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)

Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за
кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та
реалізації підкарантинних матеріалів» від 23.08.2005 № 414

8

Погодження Кабінетом Міністрів України
продажу земельних ділянок, що перебувають у
державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, іноземним
державам та іноземним юридичним особам

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III

9

Погодження дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів,
а також дозволів на виготовлення та використання дослідних партій пестицидів і агрохімікатів
вітчизняного виробництва

Постанова КМУ від 04.03.1996 № 288 «Про затвердження Порядку надання дозволу
на ввезення незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для
проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого
ними насіннєвого (посадкового) матеріалу»

10

Погодження дозволу на спеціальне водокористування

Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. № 321 «Про затвердження Порядку видачі
дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459»

11

Погодження Кабінетом Міністрів України
продажу земельних ділянок, що перебувають
у власності територіальних громад, іноземним
державам та іноземним юридичним особам

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III

12

Погодження матеріалів вилучення (викупу)
земельних ділянок особливо цінних земель, що
перебувають у власності громадян і юридичних
осіб, яке здійснює Верховна Рада України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських рад

Земельний Кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III

13

Погодження розміщення рекламоносіїв у межах
смуги відведення автомобільних доріг

Постанова КМУ від 5 грудня 2012 р. № 1135 «Про затвердження Типових правил
розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів»

14

Погодження технічних умов, інших нормативно-технічних документів на пожежонебезпечні
технологічні процеси та продукцію, а також проектних рішень, на які не встановлено норми і
правила

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

15

Спеціальний дозвіл на нерегулярні міжнародні
польоти

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 401 «Про затвердження
Положення про використання повітряного простору України»

16

Акт технічного огляду суден, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.1999 № 1583 «Про технічний нагляд
за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства»

Додаток №10.
Таблиця. Перелік дозвільних документів без визначеного правового
статусу

№
п/п

1

Назва

Аварійний сертифікат

Тип

Підпадає під
визначення
документу
дозвільного
характеру за
Законом?

Затверджено
порядок видачі/
виконання
вимог?

Сертифікат

ні

так

2

Аукціонне свідоцтво

Свідоцтво

ні

ні

3

Благодійне телекомунікаційне повідомлення

Повідомлення

ні

ні

4

Визнання інституту спільного інвестування таким, що відповідає/не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів інституту спільного
інвестування

Підтвердження

так

так

5

Висновок на транзит товарів територією України

Висновок

так

так

6

Висновок про відповідність медичного імунобіологічного препарату
вимогам державних і міжнародних стандартів

Висновок

так

так

7

Висновок про погодження документації із землеустрою

Висновок

так

так

8

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

Висновок

так

так

9

Висновок про якість ввезених лікарських засобів

Висновок

так

так

10

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

Висновок

так

так

11

Висновок щодо можливості дублювання (нанесення) ідентифікаційних
номерів транспортних засобів

Висновок

так

так

12

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

Висновок

так

так

13

Висновок щодо продовження строку розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Висновок

так

так

14

Відкритий висновок на здійснення тимчасового ввезення/вивезення
товарів

Висновок

ні

так

15

Відкритий висновок на проведення переговорів

Висновок

так

так

16

Гармонізований екзаменаційний сертифікат радіоаматора (сертифікат
HAREC)

Сертифікат

так

так

17

Генеральна декларація водного транспортного засобу

Декларація

ні

так

18

Генеральна декларація повітряного судна

Декларація

ні

ні

19

Генеральний висновок на здійснення тимчасового ввезення/вивезення
товарів

Висновок

ні

так

20

Генеральний висновок на проведення переговорів

Висновок

так

так

21

Гірничий відвід для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших
цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних копалин

Дозвіл

так

так

22

Глобальний сертифікат

Сертифікат

ні

так

23

Декларація апліканта

Декларація

ні

так

24

Декларація безпеки об'єкта підвищеної небезпеки

Декларація

так

так

25

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

Декларація

так

так

26

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Декларація

так

так

27

Декларація інвойс або декларація про походження

Декларація

ні

так

28

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування

Декларація

ні

так

29

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами

Декларація

ні

ні

30

Декларація про вантаж для його безпечного морського перевезення

Декларація

ні

так

31

Декларація про відмову від іноземного громадянства

Декларація

ні

так

32

Декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи
притулок в Україні, від іноземного громадянства

Декларація

ні

так

33

Декларація про відповідність

Декларація

так

так

34

Декларація про відповідність медичного виробу

Декларація

так

так

35

Декларація про відсутність іноземного громадянства

Декларація

ні

так

36

Декларація про відходи

Декларація

так

так

37

Декларація про готовність до експлуатації об’єкта будівництва

Декларація

так

так

38

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру

Декларація

ні

ні

39

Декларація про початок виконання будівельних робіт

Декларація

так

так

40

Декларація про початок виконання підготовчих робіт

Декларація

так

так

41

Декларування оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб
медичного призначення

Декларація

так

так

42

Державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування
фільмів

Посвідчення

так

так

43

Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та
іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Дозвіл

так

так

44

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання певних видів робіт чи
операцій у рамках заходів щодо перетворення об'єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему

Дозвіл

так

так

45

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання певних видів робіт чи
операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення
радіоактивних відходів

Дозвіл

так

так

46

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання певних видів робіт чи
операцій на етапі зняття з експлуатації ядерної установки

Дозвіл

так

так

47

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання певних видів робіт чи
операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки (крім
окремого дозволу 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, окремого дозволу на
пуск ядерної установки після планово-попереджувального ремонту з
перевантаженням активної зони та окремого дозволу на етапі зняття з
експлуатації ядерної установки)

Дозвіл

так

так

48

Дозвіл експлуатуючій організації на пуск ядерної установки після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони

Дозвіл

так

так

49

Дозвіл експлуатуючій організації 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

так

ні

50

Дозвіл на видачу документів, номерних знаків для разових поїздок,
пов’язаних з придбанням або реалізацією транспортних засобів та
кузовів (рам)

Дозвіл

так

так

51

Дозвіл на використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами, уранового об’єкта

Дозвіл

так

так

52

Дозвіл на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів

Дозвіл

так

так

53

Дозвіл на відкриття та експлуатацію вантажного митного комплексу

Дозвіл

ні

так

54

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

Дозвіл

ні

так

55

Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

Дозвіл

ні

так

56

Дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу

Дозвіл

ні

так

57

Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Дозвіл

ні

так

58

Дозвіл на відкриття та функціонування об’єктів дозвільної системи, що
працюють з вибуховими матеріалами, піротехнічних майстерень та
інших об’єктів, визначених законодавством

Дозвіл

ні

так

59

Дозвіл на відновлення земляних робіт

Дозвіл

так

так

60

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

Дозвіл

так

так

61

Дозвіл на встановлення і використання на транспортних засобах
спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв синього
кольору

Дозвіл

так

так

62

Дозвіл на зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, основних частин
зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та
патронів до них для юридичних осіб

Дозвіл

так

так

63

Дозвіл на зберігання і носіння (реєстрація, перереєстрація) мисливської,
холодної, пневматичної зброї, інших предметів, на які поширюється
дозвільна система – для юридичних осіб

Дозвіл

так

так

64

Дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів

Дозвіл

так

так

65

Дозвіл на імпорт товарів

Дозвіл

так

так

66

Дозвіл на міжнародні регулярні перевезення пасажирів

Дозвіл

так

так

67

Дозвіл на міжнародні спеціальні регулярні перевезення пасажирів

Дозвіл

так

так

68

Дозвіл на перевезення вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні

Дозвіл

так

так

69

Дозвіл на перевезення вибухових матеріалів для юридичних осіб

Дозвіл

ні

так

70

Дозвіл на перевезення вогнепальної зброї, боєприпасів, основних
частин зброї, пристроїв та патронів до них для юридичних осіб

Дозвіл

ні

так

71

Дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних автобусних маршрутах
загального користування

Дозвіл

так

так

72

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів

Дозвіл

так

так

73

Дозвіл на перевезення через митний кордон України вибухових матеріалів для юридичних осіб

Дозвіл

ні

так

74

Дозвіл на перевезення через митний кордон України вогнепальної зброї,
бойових припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної
і охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них для юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців

Дозвіл

ні

так

75

Дозвіл на поїздку територією іноземних держав під час виконання
нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у
міжнародному сполученні

Дозвіл

так

так

76

Дозвіл на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх
механізації

Дозвіл

ні

так

77

Дозвіл на придбання вибухових матеріалів для юридичних осіб

Дозвіл

ні

так

78

Дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

Дозвіл

так

так

79

Дозвіл на проведення земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваних археологічних територіях, у зонах охорони, в історичних ареалах
населених місць

Дозвіл

так

так

80

Дозвіл на проведення пошукових робіт з дослідження решток життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під водою

Дозвіл

так

так

81

Дозвіл на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного
фонду (в частині проведення робіт на землях водного фонду у межах
прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у
внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі)

Дозвіл

так

так

82

Дозвіл на реекспорт товарів іноземного походження

Дозвіл

ні

так

83

Дозвіл на реекспорт товарів українського походження

Дозвіл

ні

так

84

Дозвіл на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів за
межами України (для отримання дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України)

Дозвіл

ні

так

85

Дозвіл на розміщення та/або обіг цінних паперів українських емітентів
за межами України (для отримання дозволу на розміщення та обіг цінних
паперів українських емітентів за межами України)

Дозвіл

ні

так

86

Дозвіл небанківській фінансовій установі – управителю на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

Дозвіл

ні

так

87

Дозвіл небанківській фінансовій установі – управителю на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування
будівництва виду Б

Дозвіл

ні

так

88

Дозвіл суб'єктам космічної діяльності України 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

так

так

89

Дотаційний сертифікат

Сертифікат

так

ні

90

Екзаменаційний
NOVICE)

Сертифікат

так

так

91

Експертне дослідження транспортних засобів і супровідних документів з
видачею експертного висновку

Висновок

так

так

сертифікат

радіоаматора

початківця

(сертифікат

92

Експертний висновок енерготехнологічних частин техніко-економічних
обґрунтувань і проектів будівництва нових та розширення (реконструкції, технічного переобладнання, модернізації) діючих об’єктів та
підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів
1 тис. і більше тонн у перерахунку на умовне паливо – за рішенням
замовника в разі надання преференцій (субсидій, податкових або фінансово-кредитних пільг) за рахунок бюджетних коштів

Висновок

так

так

93

Експертний висновок проектів інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів, будівельних норм і правил, документації на створення
та придбання нової енергоємної техніки, технології і матеріалів, інших
документів і матеріалів, що регламентують всі види діяльності у сфері
енергозбереження

Висновок

так

так

94

Експертний висновок проектів схем розвитку і розміщення продуктивних
сил, проектів розвитку галузей народного господарства, територіальних
схем енергозабезпечення, іншої передпланової та передпроектної
документації

Висновок

так

так

95

Експортний сертифікат якості металобрухту

Сертифікат

так

так

96

Заявка продавця (Повідомлення про бажання реалізувати належну йому
партію (партії) сільськогосподарської продукції на торгах)

Повідомлення

ні

так

97

Згода (дозвіл) на відчуження державного майна

Дозвіл

ні

так

98

Інвестиційна декларація (інвестиційні фонди)

Декларація

ні

так

99

Інвестиційна декларація (недержавний пенсійний фонд)

Декларація

ні

так

100

Інвестиційний сертифікат

Сертифікат

ні

так

101

Іпотечний сертифікат

Сертифікат

ні

так

102

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача

Свідоцтво

так

так

103

Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, сільськогосподарського експерта-дорадника

Свідоцтво

ні

так

104

Кваліфікаційний сертифікат архітектора (інженера)

Сертифікат

так

так

105

Кваліфікаційний сертифікат виконавців окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

Сертифікат

так

так

106

Кваліфікаційний сертифікат сертифікованого інженера-землевпорядника

Сертифікат

так

так

107

Класифікаційне свідоцтво

108

Комерційне електронне повідомлення

109

Контрольна марка на розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних

Свідоцтво

ні

ні

Повідомлення

ні

ні

Дозвіл

так

так

110

Медичний сертифікат авіаційного персоналу

Сертифікат

ні

так

111

Митна декларація

Декларація

ні

так

112

Міжнародний імпортний сертифікат або інший документ про державні
гарантії (зобов'язання) щодо використання у заявлених цілях товарів

Сертифікат

ні

так

113

Міжнародний сертифікат харчових продуктів

Сертифікат

так

так

114

Надання спортивним школам вищої категорії

Свідоцтво

ні

так

115

НОТАМ-повідомлення

Повідомлення

ні

ні

116

Нотіс (повідомлення щодо готовності судна до вантажних операцій)

Повідомлення

ні

ні

117

Обмірне свідоцтво

Свідоцтво

ні

ні

118

Опціонний сертифікат

Сертифікат

ні

так

119

Освітня декларація

Декларація

ні

так

120

Ощадний (депозитний) сертифікат

Сертифікат

ні

ні

121

Пасажирське свідоцтво

Свідоцтво

ні

ні

122

Підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського Союзу (ЄС), для лікарських засобів, призначених
для споживання людиною

Підтвердження

так

так

123

Підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива

Підтвердження

так

так

124

Підтвердження про державну реєстрацію медичної техніки та виробів
медичного призначення

Підтвердження

ні

так

125

Платіжне повідомлення

Повідомлення

ні

ні

126

Повідомлення «захищені дані»

Повідомлення

ні

так

127

Повідомлення акціонерам

Повідомлення

ні

так

128

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України

Повідомлення

ні

так

129

Повідомлення банку про відкриття, зміну або анулювання акредитива

Повідомлення

ні

так

130

Повідомлення бенефіціару або банку бенефіціара про умови наданої
гарантії

Повідомлення

ні

так

131

Повідомлення до рамбурсуючого банку з вимогою здійснити платіж

Повідомлення

ні

так

132

Повідомлення на ввезення на територію України незареєстрованих
медичної техніки та виробів медичного призначення

Повідомлення

так

так

133

Повідомлення НБУ про відновлення надання послуг

Повідомлення

ні

так

134

Повідомлення про безоплатну передачу конфіскованого майна

Повідомлення

ні

так

135

Повідомлення про випадок серйозної (передбаченої або непередбаченої) побічної реакції лікарського засобу

Повідомлення

ні

так

136

Повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів
телекомунікацій

Повідомлення

так

так

137

Повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу

Повідомлення

ні

так

138

Повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення

Повідомлення

ні

так

139

Повідомлення про доступність умовних маршрутів

Повідомлення

ні

так

140

Повідомлення про електронні торги та результати їх проведення

Повідомлення

ні

так

141

Повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій

Повідомлення

ні

так

142

Повідомлення про зміни аеронавігаційних даних

Повідомлення

ні

так

143

Повідомлення про зміну зборів за транспортування вантажу

Повідомлення

ні

так

144

Повідомлення про зону з незначною присутністю хвороби

Повідомлення

ні

ні

145

Повідомлення про зону, яка вільна від хвороби тварин

Повідомлення

ні

ні

146

Повідомлення про місце перебування літака

Повідомлення

ні

ні

147

Повідомлення про надання користувачеві повітряного простору дозволу

Повідомлення

так

так

148

Повідомлення про намір здійснити закупівлю

Повідомлення

ні

ні

149

Повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті або банківських
металів

Повідомлення

ні

так

150

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Повідомлення

так

так

151

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Повідомлення

так

так

152

Повідомлення про проведення аукціону

Повідомлення

ні

ні

153

Повідомлення про ризик (щодо ветеринарної медицини)

Повідомлення

ні

ні

154

Повідомлення про ризик (щодо генетично модифікованих організмів)

Повідомлення

ні

ні

155

Повідомлення про ризик (щодо карантину рослин)

Повідомлення

ні

ні

156

Повідомлення про розміщення облігацій

Повідомлення

ні

так

157

Повідомлення про спір

Повідомлення

ні

ні

158

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування

Повідомлення

ні

так

159

Повідомлення про транзитне переміщення

Повідомлення

ні

так

160

Повідомлення про фінансову операцію

Повідомлення

ні

так

161

Повідомлення про хворобу тварини

Повідомлення

ні

ні

162

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

Повідомлення

ні

так

163

Повідомлення у кримінальному провадженні

Повідомлення

ні

так

164

Повідомлення щодо акредитива

Повідомлення

ні

так

165

Повідомлення щодо здійснення банками операцій за гарантіями

Повідомлення

ні

так

166

Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху

Повідомлення

ні

так

167

Погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та
робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів

Погодження

так

так

168

Погодження використання зарубіжної технологічної документації

Погодження

так

ні

169

Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи

Погодження

так

так

170

Погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи (переважну діяльність у якій здійснює особа, що провадить депозитарну та
розрахунково-клірингову діяльність)

Погодження

так

так

171

Погодження внутрішніх документів саморегулівної організації (змін до
них), затверджених саморегулівною організацією професійних учасників
фондового ринку

Погодження

так

так

172

Погодження кандидатур на посади керівників депозитаріїв

Погодження

так

так

173

Погодження кандидатур на посади керівників фондових бірж

Погодження

так

так

174

Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо
цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, яке
здійснює Верховна Рада України за поданням Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад

Погодження

так

так

175

Погодження на створення ліцензіатом відокремленого підрозділу за
межами України (діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку,
діяльності з торгівлі цінними паперами, діяльності з управління іпотечним покриттям (для банків)

Погодження

так

так

176

Погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України (щодо депозитарної діяльності
– депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання
активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів
пенсійних фондів, – клірингової діяльності)

Погодження

так

так

177

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою
істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (для торговців
цінними паперами та фондових бірж) (юридична особа – нерезидент)

Погодження

так

так

178

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою
істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (для торговців
цінними паперами та фондових бірж) (юридична особа – резидент)

Погодження

так

так

179

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) (щодо
депозитарної діяльності – депозитарна діяльність депозитарної установи,
діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів – іноземна юридична особа)

Погодження

так

так

180

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) (щодо
депозитарної діяльності – депозитарна діяльність депозитарної установи,
діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів – юридична особа)

Погодження

так

так

181

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою
істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку)
(щодо депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності) (іноземна
юридична особа)

Погодження

так

так

182

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою
істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку)
(щодо депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності) (юридична
особа)

Погодження

так

так

183

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою
істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку)
(щодо компаній з управління активами) (юридична особа – нерезидент)

Погодження

так

так

184

Погодження набуття (збільшення) юридичною чи фізичною особою
істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку)
(щодо компаній з управління активами) (юридична особа)

Погодження

так

так

185

Погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі
(для іноземної юридичної особи)

Погодження

так

так

186

Погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі
(для юридичної особи, яка зареєстрована за законодавством України)

Погодження

так

так

187

Погодження науково-проектної документації на виконання робіт з
консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток національного значення

Погодження

так

ні

188

Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок,
розташованих на території пам’яток національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях

Погодження

так

так

189

Погодження проектів конструкції транспортних засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху з видачею
свідоцтва про погодження конструкції

Погодження

так

так

190

Погодження проекту статуту корпоративного інвестиційного фонду

Погодження

так

так

191

Погодження режиму рибогосподарської експлуатації водних об’єктів

Погодження

так

так

192

Погодження розміщення реклами на пам'ятках національного значення,
в зонах їх охорони, в історичних ареалах населених місць

Погодження

так

так

193

Податкова декларація

Декларація

ні

так

194

Податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах

Повідомлення

ні

ні

195

Податкове повідомлення-рішення

Повідомлення

ні

ні

196

Попереднє повідомлення про експорт/імпорт хімікату

Повідомлення

ні

ні

197

Преференційний (пільговий) сертифікат

Сертифікат

ні

так

198

Разовий висновок на здійснення тимчасового ввезення/вивезення
товарів

Висновок

ні

так

199

Разовий висновок на проведення переговорів

200

Реєстраційне повідомлення

Висновок

ні

так

Повідомлення

ні

ні

201

Реєстраційне свідоцтво овець/кіз

Свідоцтво

ні

так

202

Реєстраційне свідоцтво свиней

Свідоцтво

ні

так

203

Рішення органу, що здійснює державну атестацію, про результати державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних
закладів

Рішення

так

так

204

Рішення про допуск перевізників-резидентів до перевезень на умовах
Конвенції МДП

Рішення

ні

так

205

Рішення про переможця конкурсу з визначення рейтингових агентств,
уповноважених на проведення рейтингової оцінки

Рішення

так

так

206

Рішення про погодження розпорядження майном

Рішення

так

так

207

Рішення про реструктуризацію підприємства

Рішення

так

так

208

Рішення щодо введення родовища або окремого покладу нафти і газу: в
дослідно-промислову розробку

Рішення

так

ні

209

Санітарно-епідеміологічний (гігієнічний) сертифікат

Сертифікат

так

так

210

Свідоцтво спеціаліста з організації повітряного руху

Свідоцтво

ні

так

211

Свідоцтво авіаційного медичного центру цивільної авіації України

Свідоцтво

ні

так

212

Свідоцтво авіаційного персоналу в Україні

Свідоцтво

ні

так

213

Свідоцтво аудитора з сертифікації (агронома-інспектора)

Свідоцтво

так

так

214

Свідоцтво виробника про якість продуктів лову та харчової продукції з
них

Свідоцтво

так

ні

215

Свідоцтво державної реєстрації небезпечного фактора

Свідоцтво

так

так

216

Свідоцтво експерта-гемолога

Свідоцтво

так

так

217

Свідоцтво жвавості коня

Свідоцтво

ні

так

218

Свідоцтво льотного екіпажу

Свідоцтво

ні

так

219

Свідоцтво на знаки для товарів і послуг

Свідоцтво

так

ні

220

Свідоцтво на право використання електронних картографічних та навігаційно-інформаційних систем

Свідоцтво

так

так

221

Свідоцтво на право використання суднового радіолокатора

Свідоцтво

так

так

222

Свідоцтво на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

Свідоцтво

так

так

223

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію

Свідоцтво

так

так

224

Свідоцтво про авторство на сорт рослин

Свідоцтво

так

так

225

Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи – нерезидента)
проекту (програми) міжнародної технічної допомоги видається на строк
дії договору (контракту) або проекту (програми)

Свідоцтво

так

так

226

Свідоцтво про атестацію аварійно-рятувальної служби

Свідоцтво

так

так

227

Свідоцтво про атестацію автостанцій

Свідоцтво

так

так

228

Свідоцтво про атестацію лабораторій з контролю якості та безпеки
лікарських засобів

Свідоцтво

так

так

229

Свідоцтво про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

Свідоцтво

так

так

230

Свідоцтво про атестацію системи внутрішньофірмового експортного
контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

Свідоцтво

так

так

231

Свідоцтво про вантажну марку

Свідоцтво

так

так

232

Свідоцтво про визнання відповідності

Свідоцтво

так

так

233

Свідоцтво про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією

Свідоцтво

так

так

234

Свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть
займатися актуарними розрахунками

Свідоцтво

так

так

235

Свідоцтво про відповідність тари (упаковки) вимогам ГОСТ 26319-84

Свідоцтво

так

так

236

Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Свідоцтво

так

так

237

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

Свідоцтво

так

так

238

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Свідоцтво

так

так

239

Свідоцтво про депонування штаму мікроорганізму

Свідоцтво

так

так

240

Свідоцтво про державну реєстрацію страхового фонду документації

Свідоцтво

так

так

241

Свідоцтво про державну реєстрацію торговельно-інформаційних систем

Свідоцтво

ні

так

242

Свідоцтво про державну реєстрацію фондової біржі

Свідоцтво

так

так

243

Свідоцтво про державну реєстрацію як суб'єкта інформаційної діяльності

Свідоцтво

так

так

244

Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами

Свідоцтво

ні

так

245

Свідоцтво про життєздатність штамів мікроорганізмів

Свідоцтво

так

так

246

Свідоцтво про звільнення судна від санітарного контролю

Свідоцтво

так

так

247

Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів

Свідоцтво

так

так

248

Свідоцтво про кваліфікацію когенераційної установки

Свідоцтво

так

так

249

Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу (риболовецькі судна)

Свідоцтво

так

так

250

Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна (окрім риболовецьких
суден)

Свідоцтво

так

так

251

Свідоцтво про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо
попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного
контролю

Свідоцтво

ні

так

252

Свідоцтво про первинну, проміжну, періодичну або позапланову перевірку цистерн для перевезення небезпечних вантажів

Свідоцтво

так

так

253

Свідоцтво про повірку засобів вимірювальної техніки

Свідоцтво

так

так

254

Свідоцтво про право займатися нотаріальною діяльністю

Свідоцтво

так

так

255

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

Свідоцтво

так

так

256

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

Свідоцтво

так

так

257

Свідоцтво про право плавання під Державним прапором України

Свідоцтво

так

так

258

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Свідоцтво

так

так

259

Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки
молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів

Свідоцтво

ні

так

260

Свідоцтво про проходження судном санітарного контролю

Свідоцтво

так

так

261

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

Свідоцтво

ні

так

262

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій

Свідоцтво

ні

так

263

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів

Свідоцтво

ні

так

264

Свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового
ринку

Свідоцтво

так

так

265

Свідоцтво про реєстрацію права на використання зареєстрованого
кваліфікованого зазначення походження товарів

Свідоцтво

так

так

266

Свідоцтво про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

Свідоцтво

так

так

267

Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як
суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

Свідоцтво

так

так

268

Свідоцтво про реєстрацію Установою топографії IMC

Свідоцтво

так

так

269

Свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента

Свідоцтво

так

так

270

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво

так

так

271

Свідоцтво про стан вантажу на час навантажування

Свідоцтво

так

так

272

Свідоцтво про укладання і кріплення вантажу в контейнері (транспортному засобі)

Свідоцтво

так

так

273

Свідоцтво про управління безпекою судноплавства на морському і
річковому транспорті

Свідоцтво

так

так

274

Свідоцтво радіотелефоніста

Свідоцтво

ні

ні

275

Свідоцтво фахівця суднової команди чи особи командного складу

Свідоцтво

ні

так

276

Свідоцтво про державну реєстрацію торговельно-інформаційних систем

Свідоцтво

так

так

277

Сертифікат авіаційного навчального закладу цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні

Сертифікат

так

так

278

Сертифікат аудитора

Сертифікат

так

так

279

Сертифікат аудитора банків

Сертифікат

так

так

280

Сертифікат безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів та
вантажів залізничним транспортом

Сертифікат

так

так

281

Сертифікат відкритого ключа

Сертифікат

ні

ні

282

Сертифікат відповідності виробництва вимогам належної виробничої
практики

Сертифікат

так

так

283

Сертифікат відповідності суб’єкта господарювання, що здійснює оптову
реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів, вимогам належної практики дистрибуції

Сертифікат

так

так

284

Сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам
GMP

Сертифікат

так

так

285

Сертифікат екземпляра державного повітряного судна на перевезення
небезпечних вантажів

Сертифікат

так

так

286

Сертифікат екологічного аудитора

Сертифікат

так

так

287

Сертифікат експлуатанта

Сертифікат

так

так

288

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання

Сертифікат

ні

так

289

Сертифікат іменних цінних паперів

Сертифікат

ні

так

290

Сертифікат кінцевого споживача

Сертифікат

ні

так

291

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (загальний сертифікат компетентності оператора ГМЗЛБ)

Сертифікат

ні

так

292

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (обмежений сертифікат компетентності оператора ГМЗЛБ)

Сертифікат

ні

так

293

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності боцмана риболовних суден)

Сертифікат

ні

так

294

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності вахтового механіка
риболовних суден з головною руховою установкою потужністю 750 кВт
і більше)

Сертифікат

ні

так

295

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності вахтового механіка
риболовних суден з головною руховою установкою потужністю до 750
кВт)

Сертифікат

ні

так

296

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності вахтового помічника капітана
риболовних суден довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

ні

так

297

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності вахтового помічника капітана
риболовних суден довжиною до 24 м)

Сертифікат

ні

так

298

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності другого механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше)

Сертифікат

ні

так

299

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності другого механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт)

Сертифікат

ні

так

300

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності електромеханіка 1 розряду)

Сертифікат

ні

так

301

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності електромеханіка 2 розряду)

Сертифікат

ні

так

302

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності електромеханіка 3 розряду)

Сертифікат

ні

так

303

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності капітана риболовних
суден довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

ні

так

304

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності капітана риболовних
суден довжиною до 24 м)

Сертифікат

ні

так

305

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності кваліфікованого
матроса (особи рядового складу), що несе ходову навігаційну вахту на
риболовних суднах довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

ні

так

306

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності кваліфікованого моториста
(особи рядового складу), що несе вахту в машинному відділенні на риболовних суднах довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

ні

так

307

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності механіка 1-го класу)

Сертифікат

ні

так

308

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності радіоелектроніка
другого класу ГМЗЛБ)

Сертифікат

ні

так

309

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності радіоелектроніка
першого класу ГМЗЛБ)

Сертифікат

ні

так

310

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності рефрижераторного
механіка 2-го класу)

Сертифікат

ні

так

311

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності рефрижераторного
механіка 3-го класу)

Сертифікат

ні

так

312

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності рядового складу
з кваліфікацією 1-го класу палубної команди, технологічної команди,
обслуговуючого персоналу, служби добичі, машинної команди)

Сертифікат

ні

так

313

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності рядового складу
з кваліфікацією 2-го класу палубної команди, технологічної команди,
обслуговуючого персоналу, служби добичі, машинної команди)

Сертифікат

ні

так

314

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності старшого механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше )

Сертифікат

ні

так

315

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності старшого механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт)

Сертифікат

ні

так

316

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності старшого помічника капітана
риболовних суден довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

ні

так

317

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності старшого помічника капітана
риболовних суден довжиною до 24 м )

Сертифікат

ні

так

318

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності суднового лікаря риболовних
суден)

Сертифікат

ні

так

319

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат компетентності судноводія риболовних суден
довжиною до 12 м)

Сертифікат

ні

так

320

Сертифікат лікарського засобу

Сертифікат

так

так

321

Сертифікат лікарського засобу для міжнародної торгівлі

Сертифікат

так

так

322

Сертифікат льотної придатності повітряного судна

Сертифікат

ні

так

323

Сертифікат метеорологічного аеродромного обладнання

Сертифікат

так

так

324

Сертифікат на насіння

Сертифікат

так

так

325

Сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку

Сертифікат

ні

так

326

Сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного
виду фінансових установ

Сертифікат

ні

так

327

Сертифікат на право підготовки персоналу з продажу авіаційних перевезень

Сертифікат

ні

так

328

Сертифікат на садивний матеріал

Сертифікат

так

так

329

Сертифікат навчального закладу цивільної авіації України з підготовки
спеціалістів з організації повітряного руху

Сертифікат

ні

так

330

Сертифікат навчального закладу цивільної авіації України, що здійснює
підготовку, перепідготовку, підтвердження/відновлення та підвищення
кваліфікації персоналу з наземного обслуговування

Сертифікат

ні

так

331

Сертифікат підтвердження доставки, яким засвідчується факт надходження в Україну товарів, визначених у зазначеному сертифікаті

Сертифікат

ні

так

332

Сертифікат племінних генетичних ресурсів

Сертифікат

так

так

333

Сертифікат придатності харчових продуктів для споживання людиною

Сертифікат

так

так

334

Сертифікат про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах

Сертифікат

так

так

335

Сертифікат про акредитацію закладів охорони здоров’я

Свідоцтво

так

так

336

Сертифікат про відповідність надання послуг із зберігання товарів

Сертифікат

так

так

337

Сертифікат про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів

Сертифікат

ні

так

338

Сертифікат про походження товару

Сертифікат

ні

так

339

Сертифікат про регіональне найменування товару

Сертифікат

ні

ні

340

Сертифікат серії лікарського засобу

Сертифікат

так

так

341

Сертифікат сільськогосподарської дорадчої служби

Сертифікат

так

так

342

Сертифікат та кваліфікаційне посвідчення фахівця з неруйнівного контролю

Сертифікат

ні

так

343

Сертифікат типу транспортних засобів

Сертифікат

так

так

344

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю

Сертифікат

так

так

345

Сертифікат якості банківських металів

Сертифікат

так

так

346

Сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта
проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації

Сертифікат

так

так

347

Складське свідоцтво

Свідоцтво

ні

так

348

Спеціальний дозвіл без проведення аукціону на користування надрами
з метою будівництва та експлуатації 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

так

так

349

Спеціальний дозвіл без проведення аукціону на користування надрами з
метою видобування корисних копалин

Дозвіл

так

так

350

Страхове свідоцтво

Свідоцтво

ні

так

351

Страховий сертифікат «Зелена карта»

Сертифікат

ні

так

352

Страховий сертифікат (Insurance Certificate)

Сертифікат

ні

так

353

Суднове санітарне свідоцтво

Свідоцтво

так

так

354

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Свідоцтво

ні

так

355

Тимчасовий глобальний сертифікат

356

Транспортне повідомлення

Сертифікат

ні

так

Повідомлення

ні

так

357

Cвідоцтво про реєстрацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної авіації України

Свідоцтво

ні

так

Сертифікат

ні

так

Висновок

так

так

358

Cертифікат електронного цифрового підпису

359

Висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

360

Дозвіл на укладення договору оренди нерухомого майна, що належить
до власності Автономної Республіки Крим чи перебуває у державній або
комунальній власності

Дозвіл

так

ні

361

Дозвіл на виконання авіаційних робіт іноземними експлуатантами, а також спільними підприємствами і підприємствами, які повністю належать
іноземним інвесторам

Дозвіл

ні

так

362

Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін
реєстрації яких закінчився

Дозвіл

так

так

363

Дозвіл на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом

Дозвіл

так

так

364

Дозвіл на реекспорт товарів, що походять з інших країн

Дозвіл

ні

так

365

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів
місцевого значення

Дозвіл

так

так

366

Дозвіл на спеціальне водокористування у разі використання води
водних об'єктів місцевого значення

Дозвіл

так

так

367

Дозвіл Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між державами – членами
ЄКМТ

Дозвіл

так

так

368

Карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)

Дозвіл

так

так

369

Погодження Верховною Радою України продажу земельних ділянок,
що перебувають у власності держави, крім земельних ділянок, на яких
розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, іноземним державам
та іноземним юридичним особам

Погодження

так

так

370

Погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок,
що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що
підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним
особам

Погодження

так

так

371

Погодження дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих
пестицидів і агрохімікатів, а також дозволів на виготовлення та використання дослідних партій пестицидів і агрохімікатів вітчизняного
виробництва

Погодження

так

так

372

Погодження дозволу на спеціальне водокористування

Погодження

так

так

373

Погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок,
що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам

Погодження

так

так

374

Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо
цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, яке
здійснює Верховна Рада України за поданням Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад

Погодження

так

так

375

Погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг

Погодження

так

так

376

Погодження технічних умов, інших нормативно-технічних документів на
пожежонебезпечні технологічні процеси та продукцію, а також проектних рішень, на які не встановлено норми і правила

377

Спеціальний дозвіл на нерегулярні міжнародні польоти

378
379

Погодження

так

так

Дозвіл

так

так

Акт технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного
товариства

Акт

так

так

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів (міжнародне перевезення)

Дозвіл

так

так

Додаток №11.
Таблиця. Перелік декларацій
№
п/п

Назва

Порядок

1

Декларація про відходи

Постанова КМУ від 18.02.2016 № 118 «Про затвердження Порядку
подання декларації про відходи та її форми»

2

Декларація про відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Постанова КМУ від 5 червня 2013 р. № 440 «Про затвердження
Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної безпеки»

3

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

Постанова КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про затвердження
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки»

4

Декларація про готовність до експлуатації об’єкта будівництва

Постанова КМУ від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

5

Декларація про початок виконання будівельних робіт

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання
підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466

6

Декларація про початок виконання підготовчих робіт

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання
підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466

7

Декларування валютних цінностей, доходів та майна, що знаходяться за межами України

Наказ Мінфіну від 25.12.1995 № 207 «Про затвердження форми
Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать
резиденту України і знаходяться за її межами»

8

Декларування оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення

Постанова КМУ від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування
зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення»

9

Декларація про відповідність медичного виробу

Постанова КМУ від 2 липня 2014 р. № 240 «Питання декларування
зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення»

10

Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки

Постанова КМУ від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»

11

Декларація про відсутність іноземного громадянства

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III

12

Декларація про відмову від іноземного громадянства

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III

13

Декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства

Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-III

14

Декларація апліканта

Постанова КМУ від 8 грудня 2010 р. № 1111 «Про затвердження
Порядку підготовки та реалізації проектів у рамках програм
прикордонного співробітництва
Європейського інструменту
сусідства та партнерства»

15

Декларація про відповідність

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
від 15.01.2015 № 124-VIII

16

Інвестиційна декларація (інвестиційні фонди)

Указ Президента від 19.02.1994 № 55/9 «Про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії»

17

Освітня декларація

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.05.2016 № 560
«Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та
професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово
окупованій території України»

18

Декларація (щодо осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування)

Рішення Нацагентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016
№ 3 «Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування»

19

Декларація інвойс або декларація про походження товару

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. Наказ Міністерства фінансів України від 07.10.2014 № 1013 «Про затвердження
Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера»

20

Інвестиційна декларація (недержавний пенсійний фонд)

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.11.2003 № 139 «Про затвердження
Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду»

21

Митна декларація

Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 «Про затвердження
Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа»

22

Генеральна декларація (повітряного судна)

Наказ Державної митної служби України від 06.04.2004 № 240 «Про
затвердження Інструкції про організацію митного контролю та
митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що
переміщуються цими суднами»

23

Податкова декларація

Наказ Державної податкової адміністрації України від 01.03.2001
№ 77 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та
погашення пені»

24

Декларація про вантаж для безпечного морського перевезення

Наказ Міністерства транспорту України від 14.12.1998 № 497 «Про
затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення»

25

Генеральна декларація (водного транспортного засобу)

Постанова КМУ від 21 травня 2012 р. № 451 «Питання пропуску
через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних
та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними»

26

Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2015 № 333 «Про
затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності
відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру»

Додаток №12.
Таблиця. Перелік повідомлень
1

Повідомлення про спір

2

Електронне повідомлення

3

Повідомлення акціонерам

4

Повідомлення про фінансову операцію

5

Благодійне телекомунікаційне повідомлення

6

Повідомлення про ризик (щодо ветеринарної медицини)

7

Повідомлення про хворобу тварини

8

Повідомлення про ризик (щодо генетично модифікованих організмів)

9

Повідомлення про ризик (щодо карантину рослин)

10

Повідомлення про зону, яка вільна від хвороби тварин

11

Повідомлення про зону з незначною присутністю хвороби

12

Повідомлення про вручення поштового відправлення, поштового переказу

13

Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху

14

Повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення

15

Повідомлення про проведення аукціону

16

Повідомлення про місце перебування літака

17

Повідомлення про надання користувачеві повітряного простору дозволу

18

Повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій

19

Платіжне повідомлення

20

Повідомлення щодо акредитива

21

Електронне розрахункове повідомлення

22

Повідомлення про розміщення облігацій

23

Повідомлення щодо здійснення банками операцій за гарантіями

24

Повідомлення НБУ про відновлення надання послуг

25

Повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті або банківських металів

26

Повідомлення бенефіціару або банку бенефіціара про умови наданої гарантії

27

Повідомлення до рамбурсуючого банку з вимогою здійснити платіж

28

Реєстраційне повідомлення

29

Транспортне повідомлення

30

НОТАМ-повідомлення

31

Повідомлення у кримінальному провадженні

32

Повідомлення "захищені дані"

33

Податкове повідомлення-рішення

34

Податкове повідомлення в міжнародних правовідносинах

35

Повідомлення про випадок серйозної (передбаченої або непередбаченої) побічної реакції лікарського засобу

36

Повідомлення про доступність умовних маршрутів

37

Повідомлення про намір здійснити закупівлю

38

Попереднє повідомлення про експорт/імпорт хімікату

39

Повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

40

Повідомлення про зміну зборів за транспортування вантажу

41

Повідомлення про електронні торги та результати їх проведення

42

Повідомлення про безоплатну передачу конфіскованого майна

43

Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування

44

Повідомлення про зміни аеронавігаційних даних

45

Повідомлення про транзитне переміщення

46

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

47

Заявка продавця (Повідомлення про бажання реалізувати належну йому партію (партії) сільськогосподарської продукції на торгах)

48

Нотіс (повідомлення щодо готовності судна до вантажних операцій)

49

Звіт (повідомлення) про факт укладання угоди, що формується та надсилається учасником торгів за допомогою засобів ПФТС

50

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

51

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

52

Повідомлення на ввезення на територію України незареєстрованих медичної техніки та виробів медичного призначення

Додаток №13.
Таблиця. Перелік випадків неправильного застосування
інструментів державного регулювання при регламентації способу
«Обмеження доступу до ринків»
№
п/п

Назва

Тип

Невиправдано
обтяжливе

Помилкове
застосування

1

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні
сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) – при переміщенні
за межі України

Сертифікат

так

2

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки –
при переміщенні в межах району (крім харчових
продуктів тваринного та рослинного походження
для споживання людиною)

Довідка

так

3

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва
(для України – форми № 1, № 2) – при переміщенні
за межі території Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст
(крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

Свідоцтво

так

4

Висновок державної екологічної експертизи

Висновок

так

5

Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об'єктів, які підлягають
обов'язковій державній експертизі

Висновок

так

6

Висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та оборонного призначення

Висновок

так

7

Висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо

Висновок

так

8

Висновок державної санітарно-епідеміологічної
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

так

9

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

Висновок

так

10

Висновок щодо електромагнітної сумісності

Висновок

так

11

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

Дозвіл

12

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і
вивезення за її межі об'єктів рослинного світу

Дозвіл

так

13

Дозвіл або сертифікат на ввезення в Україну і
вивезення за її межі об'єктів тваринного світу

Дозвіл

так

14

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

Дозвіл

так

15

Дозвіл на вивільнення генетично модифікованих
організмів у відкритій системі

Дозвіл

так

16

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Дозвіл

так

17

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Дозвіл

так

18

Дозвіл на використання номерного ресурсу

Дозвіл

так

19

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

Дозвіл

так

так

Надмірне

20

Дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка)

Дозвіл

так

21

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Дозвіл

так

22

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Дозвіл

так

23

Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового
покриву земельних ділянок

Дозвіл

так

24

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

Дозвіл

так

25

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

Дозвіл

так

26

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

Дозвіл

так

27

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Дозвіл

так

28

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

так

29

Дозвіл на спеціальне використання об'єктів
тваринного світу

Дозвіл

так

30

Дозвіл на спеціальне використання природних
рослинних ресурсів

Дозвіл

так

31

Дозвіл на спеціальне водокористування

Дозвіл

так

32

Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів

Дозвіл

так

33

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Згода,
повідомлення

так

34

Експлуатаційний дозвіл

Дозвіл

так

35

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

Дозвіл

так

36

Карантинний сертифікат

Сертифікат

так

37

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

Погодження

так

38

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

Погодження

так

39

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

Погодження

так

40

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

так

41

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

так

42

Рішення про виділення у встановленому порядку
лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами

Рішення

так

43

Рішення про передачу у власність, надання у
постійне користування та оренду земельних
ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

Рішення

так

44

Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності

Рішення

так

45

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового
вивезення) культурних цінностей

Свідоцтво

так

46

Рішення про призначення органу з оцінки
відповідності на здійснення оцінки відповідності
вимогам відповідного технічного регламенту

Рішення

так

47

Рішення про призначення органу з сертифікації в
державній системі сертифікації

Рішення

так

48

Сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і
V категорій складності

Сертифікат

49

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

Сертифікат

50

Підтвердження на ввезення в Україну та
вивезення з України насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Реєстру сортів рослин
України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку
для селекційних, дослідних робіт і експонування

Підтвердження

51

Спеціальний дозвіл на зайняття народною медициною (цілительством)

Дозвіл

52

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами

Дозвіл

так

53

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання
лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер,
лісовий квиток)

Дозвіл

так

54

Спеціальні дозволи на користування надрами у
межах конкретних ділянок

Дозвіл

так

55

Фітосанітарний сертифікат

Сертифікат

так

56

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

Дозвіл

так

57

Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів за межами юрисдикції України

Дозвіл

так

58

Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Форма
реєстрації

так

59

Дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої
фауни і флори, сертифікат 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, в частині
осетрових риб і виробленої з них продукції

Дозвіл

так

60

Підтвердження законності вилучення водних
біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі необхідності суб’єкту
господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)

Підтвердження

так

61

Дозвіл на роботи, пов’язані з археологічними
дослідженнями

Дозвіл

62

Дозвіл на улаштування нових та/або заміну
існуючих посадкових майданчиків для пасажирів
міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону

Дозвіл

так

63

Дозвіл на ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів,
спортивних, дитячих та інших майданчиків

Дозвіл

так

64

Дозвіл на установлення нових малих архітектурних форм

Дозвіл

так

65

Дозвіл на установлення нових пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову,
пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів,
лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного
та дитячого устаткування

Дозвіл

так

так
так

так

так

так

66

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

Дозвіл

так

67

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

Дозвіл

так

68

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

Дозвіл

так

69

Дозвіл на утримання диких тварин у неволі

Дозвіл

70

Визнання інституту спільного інвестування таким,
що відповідає / не відповідає вимогам щодо
мінімального обсягу активів інституту спільного
інвестування

Підтвердження

так

71

Висновок на транзит товарів територією України

Висновок

так

72

Висновок про відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних і
міжнародних стандартів

Висновок

так

73

Висновок про погодження документації із землеустрою

Висновок

так

74

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

Висновок

так

75

Висновок про якість ввезених лікарських засобів

Висновок

так

76

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

Висновок

так

77

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

Висновок

так

78

Висновок щодо продовження строку розрахунків
за зовнішньоекономічними операціями

Висновок

так

79

Відкритий висновок на здійснення тимчасового
ввезення/вивезення товарів

Висновок

так

80

Відкритий висновок на проведення переговорів

Висновок

так

81

Ліцензія на право імпорту, експорту алкогольних
напоїв та тютюнових виробів

Ліцензія

так

82

Ліцензія на право імпорту, експорту спирту
етилового, спирту етилового ректифікованого
виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового

Ліцензія

так

83

Гармонізований екзаменаційний
радіоаматора (сертифікат HAREC)

84

Генеральний висновок на проведення переговорів

Висновок

так

85

Гірничий відвід для розробки родовищ корисних
копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших
цілей, не пов‘язаних з видобуванням корисних
копалин

Дозвіл

так

86

Декларація безпеки об'єкта підвищеної небезпеки

Декларація

так

87

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

Декларація

так

88

Декларація відповідності матеріально-технічної
бази вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки

Декларація

так

89

Декларація про відповідність

Декларація

так

90

Декларація про відповідність медичного виробу

Декларація

так

91

Декларація про відходи

Декларація

так

92

Декларація про готовність до експлуатації об’єкта
будівництва

Декларація

так

93

Декларація про початок виконання будівельних
робіт

Декларація

так

94

Декларація про початок виконання підготовчих
робіт

Декларація

так

сертифікат

Сертифікат

так

так

95

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

так

96

Декларування оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або виріб медичного призначення

Декларація

так

97

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

Дозвіл

так

98

Державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

Посвідчення

так

99

Дозвіл (санітарний паспорт) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами
іонізуючого випромінювання

Дозвіл

так

100

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання
певних видів робіт чи операцій у рамках заходів
щодо перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Дозвіл

так

101

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання
певних видів робіт чи операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення
радіоактивних відходів

Дозвіл

так

102

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання
певних видів робіт чи операцій на етапі зняття з
експлуатації ядерної установки

Дозвіл

так

103

Дозвіл експлуатуючій організації на виконання
певних видів робіт чи операцій на окремих етапах
життєвого циклу ядерної установки (крім окремого дозволу 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, окремого дозволу на пуск ядерної установки
після планово-попереджувального ремонту з
перевантаженням активної зони та окремого
дозволу на етапі зняття з експлуатації ядерної
установки)

Дозвіл

так

104

Дозвіл експлуатуючій організації на пуск ядерної
установки після планово-попереджувального
ремонту з перевантаженням активної зони

Дозвіл

так

105

Дозвіл організації 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

так

106

Дозвіл на видачу документів, номерних знаків для
разових поїздок, пов’язаних з придбанням або
реалізацією транспортних засобів та кузовів (рам)

Дозвіл

так

107

Дозвіл на використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерної
установки, об’єкта, призначеного для поводження
з радіоактивними відходами, уранового об’єкта

Дозвіл

так

108

Дозвіл на використання об’єктів і приміщень,
призначених для провадження діяльності з обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів

Дозвіл

так

109

Дозвіл на відкриття та експлуатацію вантажного
митного комплексу

Дозвіл

так

110

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

Дозвіл

так

111

Дозвіл на відкриття та експлуатацію магазину
безмитної торгівлі

Дозвіл

так

112

Дозвіл на відкриття та експлуатацію митного
складу

Дозвіл

так

113

Дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Дозвіл

так

114

Дозвіл на відновлення земляних робіт

Дозвіл

115

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

так

Дозвіл

так

116

Дозвіл на встановлення і використання на
транспортних засобах спеціальних звукових та
світлових сигнальних пристроїв синього кольору

Дозвіл

так

117

Дозвіл на здійснення експорту/імпорту товарів

Дозвіл

так

118

Дозвіл на імпорт товарів

Дозвіл

так

119

Дозвіл на міжнародні регулярні перевезення
пасажирів

Дозвіл

так

120

Дозвіл на міжнародні спеціальні регулярні перевезення пасажирів

Дозвіл

так

121

Дозвіл на перевезення вантажів автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні

Дозвіл

так

122

Дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних
автобусних маршрутах загального користування

Дозвіл

так

123

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів

Дозвіл

124

Дозвіл на перевезення через митний кордон
України вибухових матеріалів для юридичних осіб

Дозвіл

так

125

Дозвіл на перевезення через митний кордон
України вогнепальної зброї, бойових припасів
до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та
патронів до них для юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців

Дозвіл

так

126

Дозвіл на поїздку територією іноземних держав
під час виконання нерегулярних перевезень
пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні

Дозвіл

так

127

Ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної
придатності (технічне обслуговування) систем
пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові,
аерозольні)

Ліцензія

так

128

Ліцензія з монтажу, підтримання експлуатаційної
придатності (технічне обслуговування) систем
пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу
та управління евакуюванням людей, устаткування
передавання тривожних сповіщень

Ліцензія

так

129

Ліцензія здійснення діяльності з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічне
обслуговування) систем протидимного захисту

Ліцензія

так

130

Ліцензія на здійснення діяльності зі спостерігання
за системами протипожежного захисту

Ліцензія

так

131

Ліцензія на здійснення діяльності з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння
(водяні, пінні, порошкові, газові вогнегасники)

Ліцензія

так

132

Ліцензія на здійснення оцінки (експертизи)
протипожежного стану підприємства, об’єкта чи
приміщення

Ліцензія

так

133

Ліцензія на здійснення робіт з вогнезахисту,
вогнезахисне просочування (глибоке та поверхневе), вогнезахисне обробляння (фарбування,
штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне заповнювання

Ліцензія

так

134

Ліцензія на провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії

Ліцензія

так

135

Ліцензія на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу

Ліцензія

так

136

Ліцензія на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

Ліцензія

так

137

Ліцензія на провадження господарської діяльності зі зберігання природного газу

Ліцензія

так

138

Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти

Ліцензія

так

так

139

Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері професійно-технічної освіти

Ліцензія

так

140

Ліцензія
на
провадження
господарської
діяльності з підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Ліцензія

так

141

Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання природного газу

Ліцензія

142

Ліцензія на право оптової торгівлі спиртом
етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим
плодовим

Ліцензія

143

Ліцензія на імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

Ліцензія

144

Ліцензія на провадження господарської діяльності з підготовки персоналу для експлуатації
ядерної установки

Ліцензія

так

145

Ліцензія на провадження діяльності, пов’язаної
із здійсненням персоналом безпосереднього
управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до
службових обов’язків яких належить здійснення
організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних
із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки

Ліцензія

так

146

Ліцензія на
діяльності

Ліцензія

так

147

Ліцензія на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за
кордоном

Ліцензія

так

148

Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Ліцензія

так

149

Ліцензія на провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за
межами юрисдикції України

Ліцензія

так

150

Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами

Ліцензія

так

151

Ліцензія на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим
тарифом

Ліцензія

так

152

Ліцензія на провадження охоронної діяльності

Ліцензія

153

Ліцензія на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

Ліцензія

так

154

Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів
магістральним трубопроводом

Ліцензія

так

155

Ліцензія на провадження господарської діяльності з транспортування природного і нафтового
газу трубопроводом

Ліцензія

так

156

Дозвіл на провадження митної брокерської
діяльності

Дозвіл

157

Дозвіл на проведення робіт (крім будівельних)
на землях водного фонду (в частині проведення
робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських
заток і лиманів, у внутрішніх морських водах,
лиманах і територіальному морі)

Дозвіл

так

158

Дозвіл на реекспорт товарів іноземного походження

Дозвіл

так

159

Дозвіл на реекспорт товарів українського походження

Дозвіл

так

провадження

туроператорської

так

так

так

так

так

160

Дозвіл на розміщення та/або обіг цінних паперів
українських емітентів за межами України (для
отримання дозволу на обіг цінних паперів українських емітентів за межами України)

Дозвіл

так

161

Дозвіл на розміщення та/або обіг цінних паперів
українських емітентів за межами України (для
отримання дозволу на розміщення та обіг цінних
паперів українських емітентів за межами України)

Дозвіл

так

162

Екзаменаційний сертифікат радіоаматора початківця (сертифікат NOVICE)

Сертифікат

163

Експертне дослідження транспортних засобів і
супровідних документів з видачею експертного
висновку

Висновок

так

164

Експертний висновок енерготехнологічних частини техніко-економічних обґрунтувань і проектів
будівництва нових та розширення (реконструкції,
технічного переобладнання, модернізації) діючих
об’єктів та підприємств з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів 1 тис. і більше тонн
у перерахунку на умовне паливо – за рішенням
замовника в разі надання преференцій (субсидій,
податкових або фінансово-кредитних пільг) за
рахунок бюджетних коштів

Висновок

так

165

Експертний висновок проектів інструктивно-методичних
та
нормативно-технічних
актів, будівельних норм і правил, документації
на створення та придбання нової енергоємної
техніки, технології і матеріалів, інших документів і
матеріалів, що регламентують всі види діяльності
у сфері енергозбереження

Висновок

так

166

Експертний висновок проектів схем розвитку і
розміщення продуктивних сил, проектів розвитку
галузей народного господарства, територіальних
схем енергозабезпечення, іншої передпланової
та передпроектної документації

Висновок

так

167

Згода (дозвіл) на відчуження державного майна

Дозвіл

так

168

Інвестиційна декларація (інвестиційні фонди)

Декларація

так

169

Інвестиційна декларація (недержавний пенсійний фонд)

Декларація

так

170

Інвестиційний сертифікат

Сертифікат

так

171

Іпотечний сертифікат

Сертифікат

так

172

Кваліфікаційний сертифікат архітектора (інженера)

Сертифікат

так

173

Кваліфікаційний сертифікат виконавців окремих
видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням
об'єктів архітектури

Сертифікат

так

174

Кваліфікаційний сертифікат
інженера-землевпорядника

Сертифікат

так

175

Класифікаційне свідоцтво

Свідоцтво

так

176

Медичний сертифікат авіаційного персоналу

Сертифікат

так

177

Митна декларація

Декларація

так

178

Міжнародний імпортний сертифікат або інший
документ про державні гарантії (зобов'язання)
щодо використання у заявлених цілях товарів

Сертифікат

так

179

Міжнародний сертифікат харчових продуктів

Сертифікат

так

180

Обмірне свідоцтво

Свідоцтво

так

181

Опціонний сертифікат

Сертифікат

так

182

Освітня декларація

Декларація

так

183

Ощадний (депозитний) сертифікат

Сертифікат

так

184

Пасажирське свідоцтво

Свідоцтво

так

185

Підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються до Європейського
Союзу (ЄС), для лікарських засобів, призначених
для споживання людиною

Підтвердження

так

186

Підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію
палива

Підтвердження

так

сертифікованого

так

187

Підтвердження про державну реєстрацію медичної техніки та виробів медичного призначення

Підтвердження

так

188

Повідомлення на ввезення на територію України
незареєстрованих медичної техніки та виробів
медичного призначення

Повідомлення

так

189

Повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Повідомлення

так

190

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

Повідомлення

так

191

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

Повідомлення

так

192

Рішення про призначення визнаної незалежної
організації на здійснення оцінки відповідності
технології виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/
або персоналу, який проводить неруйнівний
контроль, згідно з технічним регламентом щодо
обладнання, що працює під тиском

Рішення

так

193

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з фінансового лізингу

Ліцензія

так

194

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання гарантій та поручительства

Ліцензія

так

195

Погодження виконання робіт в охоронних зонах
геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів

Погодження

так

196

Погодження використання зарубіжної технологічної документації

Погодження

так

197

Погодження матеріалів вилучення (викупу)
земельних ділянок особливо цінних земель, що
перебувають у власності громадян і юридичних
осіб, яке здійснює Верховна Рада України за
поданням Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської і Севастопольської
міських рад

Погодження

так

198

Погодження науково-проектної документації на
виконання робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування
пам’яток національного значення

Погодження

так

199

Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на
території пам’яток національного значення, їх
охоронних зон та охоронюваних археологічних
територіях

Погодження

так

200

Погодження проектів конструкції транспортних
засобів у частині дотримання вимог щодо забезпечення безпеки дорожнього руху з видачею
свідоцтва про погодження конструкції

Погодження

так

201

Погодження проекту статуту корпоративного
інвестиційного фонду

Погодження

так

202

Погодження режиму рибогосподарської експлуатації водних об’єктів

Погодження

так

203

Погодження розміщення реклами на пам'ятках
національного значення, в зонах їх охорони, в
історичних ареалах населених місць

Погодження

так

204

Попереднє повідомлення про експорт/імпорт
хімікату

Повідомлення

так

205

Преференційний (пільговий) сертифікат

Сертифікат

так

206

Разовий висновок на здійснення тимчасового
ввезення/вивезення товарів

Висновок

так

207

Разовий висновок на проведення переговорів

Висновок

так

208

Реєстраційне свідоцтво овець/кіз

Свідоцтво

так

209

Реєстраційне свідоцтво свиней

Свідоцтво

так

210

Рішення органу, що здійснює державну атестацію,
про результати державної атестації дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних навчальних
закладів

211

Фітосанітарний сертифікат на реекспорт

Рішення
Сертифікат

так
так

212

Рішення про допуск перевізників-резидентів до
перевезень на умовах Конвенції МДП

Рішення

213

Рішення про переможця конкурсу з визначення
рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки

Рішення

214

Рішення про погодження розпорядження майном

Рішення

так

215

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи для поліпшення умов судноплавства

Дозвіл

так

216

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи для поглиблення і розширення акваторій у морських та
річкових портах для підходу навантажених суден
до причалів

Дозвіл

так

217

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи на меліоративних каналах і озерах для очищення їх від
замулення

Дозвіл

так

218

Дозвіл на днопоглиблювальні роботи з поглиблення дна у водозабірних пристроїв

Дозвіл

так

219

Дозвіл на прокладання кабелів, трубопроводів та
інших комунікацій на землях водного фонду

Дозвіл

так

220

Ліцензія на експорт (імпорт) товарів, щодо яких
встановлюються певні квоти

Ліцензія

так

221

Ліцензія на експорт (імпорт) товарів, щодо яких
не встановлюються квоти

Ліцензія

так

222

Рішення щодо введення родовища або окремого
покладу нафти і газу: в дослідно-промислову
розробку

Рішення

так

223

Дозвіл на переміщення (перенесення) пам'яток
місцевого значення

Дозвіл

так

224

Ліцензія на провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової та
електричної енергії

Ліцензія

так

225

Ліцензія
на
провадження
господарської діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Ліцензія

так

226

Ліцензія на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії за
регульованим тарифом

Ліцензія

так

227

Ліцензія на право оптової торгівлі алкогольними
напоями

Ліцензія

так

228

Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними
напоями (крім столових вин)

Ліцензія

так

229

Свідоцтво авіаційного медичного центру цивільної авіації України

Свідоцтво

230

Свідоцтво виробника про якість продуктів лову
та харчової продукції з них

Свідоцтво

так

231

Свідоцтво державної реєстрації небезпечного
фактора

Свідоцтво

так

232

Свідоцтво жвавості коня

Свідоцтво

так

233

Свідоцтво на знаки для товарів і послуг

Свідоцтво

так

234

Свідоцтво на придбання і зберігання вибухових
матеріалів промислового призначення

Свідоцтво

235

Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію

Свідоцтво

так

236

Свідоцтво про авторство на сорт рослин

Свідоцтво

так

237

Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної
особи – нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги – видається на строк дії
договору (контракту) або проекту (програми)

Свідоцтво

так

238

Свідоцтво про атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної
суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів

Свідоцтво

так

239

Свідоцтво про вантажну марку

Свідоцтво

так

240

Свідоцтво про визнання відповідності

Свідоцтво

так

так
так

так

так

241

Свідоцтво про відповідність тари (упаковки)
вимогам ГОСТ 26319-84

Свідоцтво

так

242

Свідоцтво про включення до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств

Свідоцтво

так

243

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

Свідоцтво

так

244

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів

Свідоцтво

так

245

Свідоцтво про депонування штаму мікроорганізму

Свідоцтво

так

246

Свідоцтво про державну реєстрацію страхового
фонду документації

Свідоцтво

так

247

Свідоцтво про державну реєстрацію торговельно-інформаційних систем

Свідоцтво

так

248

Свідоцтво про державну реєстрацію фондової
біржі

Свідоцтво

так

249

Свідоцтво про державну реєстрацію як суб'єкта
інформаційної діяльності

Свідоцтво

так

250

Свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під
митними печатками та пломбами

Свідоцтво

так

251

Свідоцтво про життєздатність штамів мікроорганізмів

Свідоцтво

так

252

Свідоцтво про звільнення судна від санітарного
контролю

Свідоцтво

так

253

Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних
паперів

Свідоцтво

так

254

Свідоцтво
установки

Свідоцтво

так

255

Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу (риболовецькі судна)

Свідоцтво

так

256

Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу судна
(окрім риболовецьких суден)

Свідоцтво

так

257

Свідоцтво про первинну, проміжну, періодичну
або позапланову перевірку цистерн для перевезення небезпечних вантажів

Свідоцтво

так

258

Свідоцтво про повірку засобів вимірювальної
техніки

Свідоцтво

так

259

Свідоцтво про право плавання під Державним
прапором України

Свідоцтво

так

260

Свідоцтво про проходження судном санітарного
контролю

Свідоцтво

так

261

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на
твір

Свідоцтво

так

262

Ліцензія з надання послуг з факторингу

Ліцензія

так

263

Ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: експлуатація ДІВ

Ліцензія

так

264

Ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: зберігання ДІВ

Ліцензія

так

265

Ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: отримання (придбання) та
передача (збут) ДІВ

Ліцензія

так

266

Ліцензія на використання джерел іонізуючого
випромінювання: технічне обслуговування ДІВ

Ліцензія

так

267

Ліцензія на діяльність провайдера програмної
послуги

Ліцензія

268

Ліцензія на довірче управління фінансовими
активами

Ліцензія

269

Ліцензія на мовлення (телерадіомовлення)

Ліцензія

так

270

Ліцензія на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення,
проводового радіомовлення та телемереж

Ліцензія

так

про

кваліфікацію

когенераційної

так
так

271

Ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного)
телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

Ліцензія

так

272

Ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування
та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

Ліцензія

так

273

Ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового
доступу до телекомунікаційної мережі з правом
технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку

Ліцензія

так

274

Ліцензія на право імпорту та експорту спирту
коньячного і плодового

Ліцензія

так

275

Ліцензія на провадження господарської діяльності з випуску лотерей

Ліцензія

так

276

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг установки LNG

Ліцензія

так

277

Ліцензія на провадження господарської діяльності з проведення лотерей

Ліцензія

так

278

Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти

Ліцензія

так

279

Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері загальної середньої освіти

Ліцензія

так

280

Ліцензія на провадження господарської діяльності у сфері захоронення побутових відходів

Ліцензія

так

281

Ліцензія на провадження господарcької діяльності у сфері перероблення побутових відходів

Ліцензія

так

282

Ліцензія на супутникове мовлення

Ліцензія

так

283

Ліцензія на ефірне мовлення

Ліцензія

так

284

Ліцензія на кабельне мовлення

Ліцензія

так

285

Ліцензія на проводове мовлення

Ліцензія

так

286

Ліцензія на багатоканальне мовлення

Ліцензія

так

287

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій

Свідоцтво

так

288

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів

Свідоцтво

так

289

Ліцензія на право оптової торгівлі тютюновими
виробами

Ліцензія

так

290

Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими
виробами

Ліцензія

так

291

Спеціальна ліцензія на імпорт

Ліцензія

так

292

Свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку

Свідоцтво

так

293

Свідоцтво про реєстрацію права на використання
зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товарів

Свідоцтво

так

294

Свідоцтво про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку

Свідоцтво

так

295

Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта індустрії
програмної продукції як суб'єкта, який застосовує
особливості оподаткування

Свідоцтво

так

296

Свідоцтво про реєстрацію Установою топографії
IMC

Свідоцтво

так

297

Свідоцтво про реєстрацію філії страховика-нерезидента

Свідоцтво

так

298

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

Свідоцтво

так

299

Свідоцтво про стан вантажу на час навантажування

Свідоцтво

так

300

Свідоцтво про укладання і кріплення вантажу в
контейнері (транспортному засобі)

Свідоцтво

так

301

Свідоцтво про управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті

Свідоцтво

так

302

Свідоцтво про державну реєстрацію торговельно-інформаційних систем

Свідоцтво

303

Сертифікат авіаційного навчального закладу
цивільної авіації з підготовки льотного складу в
Україні

Сертифікат

так

304

Сертифікат аудитора

Сертифікат

так

305

Сертифікат аудитора банків

Сертифікат

так

306

Сертифікат екологічного аудитора

Сертифікат

так

307

Сертифікат іменних цінних паперів

Сертифікат

так

308

Сертифікат кінцевого споживача

Сертифікат

так

309

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (загальний
сертифікат компетентності оператора ГМЗЛБ)

Сертифікат

так

310

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(обмежений сертифікат компетентності оператора ГМЗЛБ)

Сертифікат

так

311

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності боцмана риболовних суден)

Сертифікат

так

312

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності вахтового механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше)

Сертифікат

так

313

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності вахтового механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт)

Сертифікат

так

314

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності вахтового помічника капітана
риболовних суден довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

так

315

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності вахтового помічника
капітана риболовних суден довжиною до 24 м)

Сертифікат

так

316

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності другого механіка риболовних суден з головною руховою установкою потужністю
750 кВт і більше)

Сертифікат

так

317

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності другого механіка риболовних суден з головною руховою установкою потужністю
до 750 кВт)

Сертифікат

так

318

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності електромеханіка 1 розряду)

Сертифікат

так

319

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності електромеханіка 2 розряду)

Сертифікат

так

320

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності електромеханіка 3 розряду)

Сертифікат

так

321

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності капітана риболовних
суден довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

так

322

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності капітана риболовних
суден довжиною до 24 м)

Сертифікат

так

так

323

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності кваліфікованого
матроса (особи рядового складу), що несе ходову
навігаційну вахту на риболовних суднах довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

так

324

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності кваліфікованого моториста (особи рядового складу), що несе вахту в машинному
відділенні на риболовних суднах довжиною 24 м
і більше)

Сертифікат

так

325

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності механіка 1-го класу)

Сертифікат

так

326

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності радіоелектроніка другого класу
ГМЗЛБ)

Сертифікат

так

327

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності радіоелектроніка першого класу
ГМЗЛБ)

Сертифікат

так

328

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності рефрижераторного
механіка 2-го класу)

Сертифікат

так

329

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності рефрижераторного
механіка 3-го класу)

Сертифікат

так

330

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності рядового складу з
кваліфікацією 1-го класу палубної команди, технологічної команди, обслуговуючого персоналу,
служби добичі, машинної команди)

Сертифікат

так

331

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності рядового складу з
кваліфікацією 2-го класу палубної команди, технологічної команди, обслуговуючого персоналу,
служби добичі, машинної команди)

Сертифікат

так

332

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності старшого механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю 750 кВт і більше )

Сертифікат

так

333

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності старшого механіка риболовних
суден з головною руховою установкою потужністю до 750 кВт)

Сертифікат

так

334

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності старшого помічника капітана риболовних суден довжиною 24 м і більше)

Сертифікат

так

335

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності старшого помічника
капітана риболовних суден довжиною до 24 м )

Сертифікат

так

336

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього
(сертифікат компетентності суднового лікаря
риболовних суден)

Сертифікат

так

337

Сертифікат компетентності персоналу риболовного судна з підтвердженням до нього (сертифікат
компетентності судноводія риболовних суден
довжиною до 12 м)

Сертифікат

так

338

Сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних
з безпосереднім провадженням професійної
діяльності на фондовому ринку

Сертифікат

так

339

Сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації відповідного виду фінансових установ

Сертифікат

так

340

Сертифікат на право підготовки персоналу з
продажу авіаційних перевезень

Сертифікат

так

341

Сертифікат навчального закладу цивільної авіації
України з підготовки спеціалістів з організації
повітряного руху

Сертифікат

так

342

Сертифікат навчального закладу цивільної авіації
України, що здійснює підготовку, перепідготовку,
підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування

Сертифікат

так

343

Сертифікат підтвердження доставки, яким засвідчується факт надходження в Україну товарів,
визначених у зазначеному сертифікаті

Сертифікат

так

344

Сертифікат племінних генетичних ресурсів

Сертифікат

так

345

Сертифікат про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних
закладах та вищих професійних училищах

Сертифікат

так

346

Сертифікат про акредитацію закладів охорони
здоров’я

Свідоцтво

так

347

Сертифікат про відповідність надання послуг із
зберігання товарів

Сертифікат

так

348

Сертифікат про затвердження у разі перевезення
радіоактивних матеріалів

Сертифікат

349

Сертифікат
служби

Сертифікат

350

Сертифікат та кваліфікаційне посвідчення фахівця з неруйнівного контролю

Сертифікат

так

351

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю

Сертифікат

так

352

Спеціальний дозвіл без проведення аукціону на
користування надрами з метою будівництва та
експлуатації 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

так

353

Спеціальний дозвіл без проведення аукціону
на користування надрами з метою видобування
корисних копалин

Дозвіл

так

354

Страхове свідоцтво

Свідоцтво

так

355

Страховий сертифікат «Зелена карта»

Сертифікат

так

356

Страховий сертифікат (Insurance Certificate)

Сертифікат

так

357

Суднове санітарне свідоцтво

Свідоцтво

так

358

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску
акцій

Свідоцтво

так

359

Тимчасовий глобальний сертифікат

Сертифікат

так

360

Cвідоцтво про реєстрацію аеродрому або постійного злітно-посадкового майданчика державної
авіації України

Свідоцтво

так

361

Дозвіл Європейської Конференції Міністрів
Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів
автомобільним транспортом між державами –
членами ЄКМТ

Дозвіл

так

362

Індивідуальна ліцензія на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами)
валютних цінностей на рахунках за межами
України

Ліцензія

так

363

Індивідуальна ліцензія на здійснення інвестицій
за кордон

Ліцензія

так

364

Індивідуальна ліцензія на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України

Ліцензія

так

365

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів
(міжнародне перевезення)

Дозвіл

так

сільськогосподарської

дорадчої

так
так
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