ДОДАТОК №2.
ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ
ДОСТУПУ ДО РИНКІВ
НПА, який містить норми щодо обмеження доступу до ринків
Наказ Мінекономрозвитку від від 06.03.2003 № 52 «Про порядок видачі дозволів на імпорт в Україну»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 13.06.2007 № 491 «Про затвердження Інструкції щодо процедур приймання та скидання
водяного баласту на акваторії річкових внутрішніх водних шляхів України »
Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови
населених пунктів»
Закон України «Про автомобільний транспорт»
Закон України «Про автомобільні дороги»
Закон України «Про бджільництво»
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»
Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»
Наказ Державного комітету рибного господарства України № 19 від 15.02.99 «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства
та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і
спортивного рибальства»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 14.05.2008 № 103 «Про затвердження Правил
охорони праці в содовій промисловості»
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127 "Про затвердження Методики визначення
відновної вартості зелених насаджень"
Наказ Міністерства транспорту та звя'зку України від 22.12.2006 № 1179 «Про затвердження Правил організації та виконання авіаційних робіт у
сільському та лісовому господарстві»
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1076 «Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення
пасажирів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 р. № 135 «Про затвердження Правил охорони ліній електрозв'язку»
Постанова Правління Національного банку України № 477 від 31.12.97 «Про затвердження нормативних документів з питань обігу облігацій
внутрішньої державної позики на Українській фондовій біржі»
Правила обслуговування залізничних під'їзних колій, затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Закон України «Про валюту і валютні операції»
Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про видобування і переробку уранових руд»
Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
Закон України «Про виноград та виноградне вино»
Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів»
Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання»
Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих
організмів»
Закон України «Про державну статистику»
Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
Закон України «Про мисливське господарство та полювання»
Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
Закон України «Про охорону археологічної спадщини»
Закон України «Про страховий фонд документації України»
Інструкція Міністерства сільського господарства і продовольства № 5 від 15.03.94 «Про заходи профілактики та оздоровлення тварин від
лептоспірозу»
Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 56 від 09.04.98 «Про затвердження Інструкції з
топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)»
Наказ Державного комітету ветеренарної медицини від 04.09.2008 № 180 «Про затвердження Інструкції щодо діагностики, профілактики та
боротьби з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби»
Наказ Державного комітету статистики України від 23.06.2008 № 201 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних
статистичних спостережень зі статистики оборонно-промислового комплексу»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 23.05.2007 № 110 «Про затвердження Правил
безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів»
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Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 03.09.2007 № 195 «Про затвердження Вимог до
спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.05.2008 № 95 «Про затвердження Правил
безпеки в нафтогазодобувній промисловості України»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15.10.2009 № 171 «Про затвердження Правил
охорони праці у трубному виробництві»
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.01.2005 № 1 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних
дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 21.02.2005 № 21 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи
ядерної та радіаційної безпеки»
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин 14.03.2002 № 32 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод »
Наказ Державної Комісії України по запасах корисних копалин 10.07.98 № 46 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти
і газу»
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин № 83 від 03.10.97 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення і порядок
подання в ДКЗ України матеріалів з геолого-економічної оцінки запасів вугілля і горючих сланців»
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 02.12.2004 № 263 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід»
Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.07.2006 № 482 «Про затвердження Положення про взаємодію
в контрольованій зоні авіаційних суб'єктів служб авіаційної безпеки з підрозділами центральних органів виконавчої влади, щодо забезпечення
авіаційної безпеки»
Наказ ДКЗ України 20.12.2006 № 354 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного
фонду надр до родовищ каолінів »
Наказ Міністерства аграрної політики від 28.03.2005 № 117 «Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ західного
кукурудзяного жука»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 № 547 «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації
грипу птиці»
Наказ Міністерства аграрної політики України від 03.02.2004 № 10 «Щодо затвердження інструкцій про заходи з профілактики та ліквідації
захворювання птиці на орнітоз та віспу»
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 24.07.2002 р. № 218 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
тютюновими виробами»
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.04.2003 № 105 «Про затвердження Вимог до порядку подання та
оформлення заяви та документів, що до неї додаються, на надання Кабінетом Міністрів України дозволу суб'єктам господарювання на узгоджені дії,
концентрацію»
Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від № 344 від 08.07.97 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
картоплею та плодоовочевою продукцією»
Наказ Міністерства охорони здоров'я від 13.12.2002 № 468 «Про затвердження Державних санітарних правил та норм "Підприємства вугільної
промисловості"»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила
забезпечення радіаційної безпеки України"»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від № 222 від 23.07.96 «Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових
добавок»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від № 247 від 09.10.2000 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарногігієнічної експертизи»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 2 від 09.01.98 «Про затвердження Загальних
положень забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів»
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.09.2011 № 170 «Про затвердження Порядку
проведення містобудівного моніторингу»
Наказ Міністерства транспорту України від № 257 від 01.07.98 «Про затвердження Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського і
річкового транспорту України»
Наказ Міністерства транспорту України від № 486 від 07.12.98 «Про затвердження Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні»
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи від 16.03.2006
№ 136 «Про затвердження Правил охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів»
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт та імпорт товарів,
визначених у додатках 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 року № 1852 » 26.03.2007 № 400
Наказ Міністерства фінансів України № 209 від 29.08.2000 «Про затвердження Тимчасового положення про технічний порядок і умови здійснення
торговцями цінними паперами, які не належать до установ банківської системи, операцій, пов'язаних з розміщенням та погашенням облігацій
внутрішніх державних позик»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1994 р. № 707 «Про додаткові заходи щодо впорядкування торговельного обслуговування
населення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 767 «Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі
державного експортного контролю»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. № 1126 «Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного
рибальства»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під
тиском»
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1869 «Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження
окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1994 р. № 865 «Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи
та оцінки запасів корисних копалин»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 449 «Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення
побічних лісових користувань в лісах України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. № 508 «Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1266 «Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та
здійснення контролю за його обігом»
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1196 «Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. № 798 «Про заходи державного регулювання космічної діяльності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 978 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу»
Постанова КМУ «Деякі питання реалізації Закону України "Про народні художні промисли"» від 13 березня 2002 р. № 283
Постанова правління Національного банку України № 102 від 07.03.2001 «Про встановлення перехідних строків виконання вимог Закону України
"Про банки і банківську діяльність"»
Постанова Правління Національного банку України від 28.07.2004 № 356 «Про затвердження граничного ліміту на вивезення за межі України
валюти України»
Правила перевезення швидкопсувних вантажів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 09.12.2002 № 873
Розпорядження Антимонопольного комітету України від 11.02.2003 № 40-р «Про затвердження Вимог до порядку подання та оформлення заяви та
документів, що до неї додаються, на надання Кабінетом Міністрів України дозволу суб'єктам господарювання на узгоджені дії, концентрацію, на які
Антимонопольний комітет України не надав дозволу»
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1067-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які
надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління»
Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від № 53 від 03.07.2001 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних
правил для птахівничих господарств і вимог до їх проектування»
Наказ Міністерства транспорту та звязку України від 13.08.2007 № 694 «Про затвердження Правил запобігання забрудненню із суден внутрішніх
водних шляхів України»
Наказ Міністерства транспорту та звя'зку України від 22.12.2006 № 1179 «Про затвердження Правил організації та виконання авіаційних робіт у
сільському та лісовому господарстві»
Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання
Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів
Вимоги до обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїв малих/маломірних суден
Водний кодекс України
Гірничий закон України
Господарський кодекс України
Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»
Деякі питання дерегуляції господарської діяльності
Деякі питання діяльності аварійних комісарів
Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля
Деякі питання надання Міністерством освіти і науки і Міністерством економічного розвитку і торгівлі (у сфері інтелектуальної власності) платних
адміністративних послуг
Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг
Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що
належать до сфери її управління
Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності
Деякі питання організації діяльності технологічних парків
Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів
Деякі питання порядку розповсюдження і демонстрування фільмів
Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин
Житловий Кодекс Української РСР
Закон Укаїни «Про інвестиційну діяльність»
Закон Украини «Про дитяче харчування»
Закон України « Про державну експертизу землевпорядної документації»
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Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
Закон України «Про аквакультуру»
Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI
Закон України «Про альтернативні джерела енергії»
Закон України «Про Антимонопольний комітет України»
Закон україни «Про архітектурну діяльність»
Закон України «Про банки та банківську діяльність»
Закон України «Про безпечність та гігієну кормів»
Закон України «Про благодійну діяльність»
Закон України «Про будівельні норми»
Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей»
Закон України «Про видавничу справу»
Закон України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»
Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»
Закон України «Про відходи» від 05.03.1998
Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності,
для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»
Закон України «Про газ (метан) вугільних родовищ»
Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за
операціями з ними»
Закон України «Про Державний земельний кадастр»
Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»
Закон України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження,
здоров'я та благополуччя тварин»
Закон України «Про державний кордон України»
Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»
Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»
Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України»
Закон України «Про Державну прикордонну службу України»
Закон України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» від 21.03.2017
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
Закон України «Про державну таємницю»
Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»
Закон України «Про донорство крові та її компонентів»
Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
Закон України «Про електронні довірчі послуги»
Закон України «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 року № 675-VIII
Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»
Закон України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях»
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Закон України «Про зайнятість населення»
Закон України «Про залізничний транспорт»
Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII
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
Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну»
Закон України «Про захист економічної конкуренції»
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про іпотеку»
Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати»
Закон України «Про карантин рослин»
Закон України «Про кінематографію»
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Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»
Закон України «Про космічну діяльність»
Закон України «Про курорти»
Закон України «Про лікарські засоби»
Закон України «Про меліорацію земель»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про морські порти України»
Закон України «Про наукові парки»
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Закон України «Про нафту і газ»
Закон України «Про Національний банк України»
Закон України «Про Національну поліцію»
Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»
Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»
Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки»
Закон України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Закон України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що
перебувають у комунальній власності»
Закон України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств»
Закон України «Про охоронну діяльність»
Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
Закон України «Про охорону земель»
Закон України «Про охорону культурної спадщини»
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»
Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»
Закон України «Про охорону праці»
Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів», Закон України «Про дорожній рух»
Закон України «Про пестициди і агрохімікати»
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»
Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»
Закон України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»
Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»
Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) »
Закон України «Про поштовий зв'язок»
Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна»
Закон України «Про прикордонний контроль»
Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»
Закон України «Про публічні закупівлі»
Закон України «Про радіочастотний ресурс України»
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Закон України «Про рекламу»
Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»
Закон України «Про ринок електричної енергії»
Закон України «Про ринок природного газу»
Закон України «Про рослинний світ»
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Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України »
Закон України «Про соціальні послуги»
Закон України «Про страхування»
Закон України «Про тваринний світ»
Закон України «Про телебачення і радіомовлення»
Закон України «Про телекомунікації»
Закон України «Про теплопостачання»
Закон України «Про торгово-промислові палати України»
Закон України «Про трубопровідний транспорт »
Закон України «Про угоди про розподіл продукції»
Закон України «Про управління об'єктами державної власності»
Закон України «Про фермерське господарство»
Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання»
Закон України «Про фінансову реструктуризацію» від 14.06.2016 № 1414-VIII
Закон України «Про холдингові компанії в Україні»
Закон України «Про Червону книгу України»
Закон Ураїни «Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності»
Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації
Земельний кодекс України
Інструкція з ведення племінного обліку в звірівництві та кролівництві
Інструкція Міністерства сільського господарства і продовольства № 5 від 15.03.94 «Про заходи профілактики та ліквідації класичної чуми свиней»
Інструкція про заходи з профілактики та ліквідації захворювання птиці на віспу
Інструкція про порядок заповнення звіту про продаж за кордон ліцензій на об'єкти інтелектуальної власності
Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за січень ________________ 200_року» (місячна) та № 21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції за 200_рік» (річна)
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 510/о «Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у
закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам»
Інструкція щодо надання перукарських, манікюрних та педикюрних послуг
Інструкція щодо надання послуг з прання білизни
Інструкція щодо надання послуг з ремонту і пошиття швейних і хутряних виробів, виробів із шкіри, головних уборів
Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутових машин і приладів, ремонту та виготовлення металовиробів
Інструкція щодо надання послуг з ремонту побутової радіоелектронної апаратури
Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення меблів
Інструкція щодо надання послуг з ремонту та виготовлення ювелірних виробів та інших виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Інструкція щодо надання послуг з ремонту, пошиття та в'язання трикотажних виробів
Інструкція щодо надання фотопослуг
Кодекс законів про працю України
Кодекс торговельного мореплавства України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кодекс України про надра
Кодекс цивільного захисту України
Лісовий кодекс України
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва тютюнових виробів, оптової, роздрібної торгівлі тютюновими виробами
Медико-біологічні вимоги до тварин, умови їх утримання, порядок узяття у них ксенотрансплантантів
Митний кодекс України
Мінфін України; Наказ, Форма, Свідоцтво від 20.12.2011 № 1675
Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку діяльності Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості,
дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки»18.10.2018 № 495
Наказ Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Порядку надання погодження для видачі ліцензій на здійснення експортних
операцій з паливом рідким (мазутом) за зовнішньоекономічними контрактами (договорами)» 03.02.2009 № 45
Наказ Міністерства промислової політики «Про затвердження Порядку надання погодження про видачу ліцензії на експорт товарів, що підлягають
ліцензуванню у 2004 році відповідно до додатка 15 постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 року № 1996» 06.07.2004 № 331
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Наказ МОЗ «Про затвердження Порядку проведення експертизи щодо автентичності реєстраційних матеріалів на лікарський засіб, який подається
на державну реєстрацію з метою його закупівлі спеціалізованою організацією» 03.11.2015 № 721
Наказ НАЕР«Про затвердження Порядку погодження Держенергоефективності України інноваційних та інвестиційних проектів впровадження
енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, які реалізуються суб'єктами господарювання в рамках
пільгового кредитування » 17.04.2007 № 59
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації «Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері
криптографічного захисту інформації» 23.06.2008 № 100
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 23.06.2008 № 100 «Про затвердження Положення про
державну експертизу в сфері криптографічного захисту інформації»
Наказ Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України «Про затвердження Вимог до форматів криптографічних
повідомлень» від 18.12.2012 № 739
Наказ Адміністрація Держспецзв’язку «Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації» від
16.05.2007
Наказ Адміністрація Держспецзв’язку «Про затвердження Положення про територіальний орган Адміністрації Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України» від 01.09.2014
Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України 07.09.2001 № 70 « Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для
суб'єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, Правил ветеринарно-санітарної експертизи яєць
свійської птиці »
Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини № 53 від 03.07.2001 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для
птахівничих господарств і вимог до їх проектування»
Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 70 від 07.09.2001 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил
для суб'єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, Правил ветеринарно-санітарної експертизи
яєць свійської птиці»
Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від № 52 від 03.07.2001 «Про затвердження Інструкції з порядку
ветеринарного клеймування шкіряної та хутрової сировини»
Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від № 9 від 30.01.2001 «Про затвердження Інструкції щодо попередження
та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл»
Наказ Головної державної інспекції з карантину рослин України № 56 від 29.09.97 «Про затвердження інструкцій із виявлення, локалізації та
ліквідації карантинних об'єктів»
Наказ Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем від № 9 від 23.02.2002 «Про затвердження Положення про дозвільний порядок
проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб»
Наказ Державіаслужба України «Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо видачі свідоцтв
та сертифікатів диспетчерів управління повітряним рухом"» від 31.05.2018
Наказ Державіаслужби «Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації
аеродромів"» від 06.11.2017 № 849
Наказ Державіаслужби «Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в
цивільній авіації"» від 05.07.2018
Наказ Державіаслужби «Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом» від 02.11.2005
Наказ Державіаслужби «Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом» від 02.11.2005
Наказ Державіаслужби «Про затвердження Інструкції з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну
служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації та аеродромів сумісного базування (використання)» 01.12.2004 № 204
Наказ Державіаслужби «Про затвердження Порядку обліку та звіту регулярності польотів повітряних суден цивільної авіації України» від 24.10.2005
Наказ Державіаслужби «Про затвердження Правил сертифікації служб авіаційної безпеки в Україні » 02.06.2006 № 397
Наказ Державіаслужби «Про затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів України » 25.10.2005 № 796
Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини України 07.06.2002 № 31 «Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог щодо
заготівлі і переробки воскосировини »
Наказ Державного з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 18.12.2006 № 12 «Про затвердження Правил охорони праці для
працівників морських рибних портів»
Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини Мінагрополітики України 23 липня 2001 р. № 37 «Про затвердження Правил реалізації
ветеринарних медикаментів і препаратів»
Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини, Мінагрополітики України «Про затвердження Інструкції з проведення санітарної
обробки - дезінфекції, дезінсекції та дератизації об'єктів птахівництва» 20.06.2007 № 69
Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 24.12.2001 № 226 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації
зелених насаджень у населених пунктах України»
Наказ Державного комітету рибного господарства України 15.02.99 № 19 «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства
та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і
спортивного рибальства»
Наказ Державного комітету рибного господарства України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення,
вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах» 15.01.2008 № 4
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 22.03.2010 N 62 «Про затвердження Правил
безпеки у вугільних шахтах»
Наказ Державного комітету ветеринарної медицини від 22.11.2010 № 517 «Про затвердження Порядку ведення реєстрів потужностей (об'єктів)»
Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 02.02.2010 № 46 «Про затвердження Інструкції із застосування позначки
придатності та ветеринарних штампів і внесення змін до Інструкції по клеймуванню м'яса»
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Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 14.07.2008 № 133 «Про затвердження форм заяв, текстової інформації на пакуванні
(маркування), переліку матеріалів реєстраційного досьє та порядку його формування»
Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 17.12.2009 № 535 «Про затвердження Порядку видачі міжнародних ветеринарних
сертифікатів для експорту м'яса птиці в країни ЄС та внесення зміни до нормативно-правового акта»
Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 21.12.2007 № 21 «Про затвердження Інструкції з профілактики та оздоровлення
великої рогатої худоби від лейкозу»
Наказ Державного комітету ветеринарної медицини України від 26.05.2009 № 164 «Про затвердження Інструкції щодо профілактики та боротьби з
блутангом (катаральна лихоманка овець)»
Наказ Державного комітету з питань енергозбереження «Про затвердження Порядку проведення експертизи для підтвердження належності
палива до альтернативного» 10.12.2004 № 183
Наказ Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 17.06.2008 № 143 «Про затвердження Правил безпеки
при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів»
Наказ Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 № 62 «Про затвердження Правил безпеки у
вугільних шахтах»
Наказ Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.01.2007 № 13 «Про затвердження Правил безпеки
для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства»
Наказ Державного комітету звязку та інформатизації україни, Державної митної служби України № 165/626 від 07.11.2000 «Про затвердження
Правил обробки та відправки міжнародної пошти в місцях міжнародного поштового обміну України»
Наказ Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України № 151 від 18.08.97 «Про затвердження галузевих
нормативних актів з питань пожежної безпеки "Правила пожежної безпеки при експлуатації магістральних нафтопроводів України"»
Наказ Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України № 5 від 04.02.97 «Про затвердження Положення про
організацію і проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні систем газопостачання»
Наказ Державного комітету природних ресурсів України від 20.04.2005 № 76 «Про затвердження Порядку ведення обліку нафтових і газових
свердловин»
Наказ Державного комітету рибного господарства України № 164 від 08.12.98 «Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні
Чорного моря»
Наказ Державного комітету рибного господарства України № 19 від 15.02.99 «Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства
та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і
спортивного рибальства»
Наказ Державного комітету рибного господарства України № 24 від 14.03.2000 «Щодо затвердження Правил пожежної безпеки на суднах флоту
рибного господарства України»
Наказ Державного комітету рибного господарства України № 33 від 18.03.99 «Про затвердження Правил промислового рибальства в
рибогосподарських водних об'єктах України»
Наказ Державного комітету рибного господарства України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України № 167/156/299/300/650 від
24.12.99 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих
ресурсів»
Наказ Державного комітету статистики України від 23.06.2008 № 201 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних
статистичних спостережень зі статистики оборонно-промислового комплексу»
Наказ Державного комітету статистики України від 24.10.2006 № 494 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних
статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища»
Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 17.10.2017 № 384 «Про затвердження Порядку накладення Державним
комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів»
Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 27.04.2017 № 73 «Про затвердження Положення про Реєстр видавничої
продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України»
Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 31.01.2017 № 21 «Про затвердження Положення про експертну раду
Державного комітету телебачення і радіомовлення України з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не
дозволена до розповсюдження на території України»
Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 30.11.2004 № 231/806 «Про затвердження Порядку спорудження (створення)
пам'ятників і монументів»
Наказ Державного комітету України з енергозбереження № 77 від 19.07.2001 «Про затвердження Механізму пооб'єктного припинення та
відновлення газопостачання Державною інспекцією з енергозбереження споживачам природного газу, крім населення»
Наказ Державного комітету України з енергозбереження від № 15 від 09.03.99 «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»
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 11.01.2005 № 2 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації
магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)»
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.11.2004 № 205 «Про затвердження Порядку розроблення
та затвердження технологічних нормативів використання питної води»
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 «Про затвердження Правил утримання
жилих будинків та прибудинкових територій»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 06.05.2008 № 95 «Про затвердження Правил
безпеки в нафтогазодобувній промисловості України»
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Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2009 № 142 «Про затвердження Правил
охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 № 190 «Про затвердження Правил
будови і безпечної експлуатації ліфтів»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 03.10.2007 № 238 «Про затвердження індексів
для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 06.05.2008 № 95 «Про затвердження Правил
безпеки в нафтогазодобувній промисловості України»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.03.2010 № 56 «Про затвердження Правил
охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15.05.2007 № 104 «Про затвердження Вимог
технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15.10.2009 № 172 «Про затвердження Правил
охорони праці у сталеплавильному виробництві»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 15.10.2009 № 173 «Про затвердження Правил
охорони праці у феросплавному виробництві»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.05.2007 № 105 «Про затвердження Правил
безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.03.2010 № 61 «Про затвердження Правил
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»
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»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.12.2007 № 311 «Про затвердження Правил
охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.12.2007 № 315 «Про затвердження Правил
охорони праці при термічній обробці металів»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.12.2007 № 316 «Про затвердження Правил
охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 19.08.2010 № 156 «Про затвердження Правил
охорони праці під час виробництва синтетичного етилового спирту»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20.08.2008 № 183 «Про затвердження Правил
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.12.2008 № 289 «Про затвердження Правил
охорони праці в металургійній промисловості»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 23.05.2007 № 110 «Про затвердження Правил
безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.01.2010 № 11 «Про затвердження Правил
безпечної експлуатації магістральних газопроводів»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.12.2006 № 26 «Про затвердження Правил
охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29.07.2009 № 119 «Про затвердження Правил
безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів»
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 29.12.2009 № 218 «Про затвердження Правил
охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії»
Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Вимог до структури, змісту та формату оформлення результатів
робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)» 02.11.2009 № 573
Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.95 № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації
систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України»
Наказ Державного комітету України по нагляду за охоною праці № 30 від 4.04.94 «Про затвердження Типового положення про навчання, інструктаж
і перевірку знань працівників з питань охорони праці»
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 61 від 19.04.96 «Про затвердження Правил атестації зварників»
Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 95 від 30.09.94 р.«Про затвердження Методики проведення державної
експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення
засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці»
Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури № 252 від 19.12.95 «Про затвердження Методики обстеження і
паспортизації гідротехнічних споруд систем гідравлічного вилучення та складування промислових відходів»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи ядерної та радіаційної
безпеки» 21.02.2005 № 21
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України «Про затвердження Інструкції про порядок надання висновків Державного комітету
ядерного регулювання України під час міжнародних передач радіоактивних матеріалів» 26.08.2004 № 138
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України № 106 від 03.12.2001 «Про затвердження Вимог щодо структури та змісту звіту з аналізу
безпеки реалізації проектів на об'єкті "Укриття"»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України № 122 від 29.12.2001 «Про затвердження Вимог до щорічного звіту про аналіз
радіаційної безпеки при виробництві джерел іонізуючого випромінювання»
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Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 02.12.2002 № 125 «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»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 08.09.2010 № 117 «Про затвердження Умов та порядку видачі окремих письмових
дозволів на види робіт чи операцій щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 10.01.2005 № 4 «Про затвердження Вимог до проведення модифікацій ядерних
установок та порядку оцінки їх безпеки»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 17.12.2008 № 198 «Про затвердження форми дозволу на здійснення міжнародних
перевезень радіоактивних матеріалів та форми заяви про видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 № 161 «Про затвердження Умов та порядку видачі окремих письмових
дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 19.11.2007 № 162 «Про затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 21.08.2003 № 108 «Про затвердження Вимог до організації та порядку введення АЕС
в експлуатацію»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 21.09.2010 № 121 «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) під
час провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у радіоізотопній дефектоскопії»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 22.10.2002 № 110 «Про затвердження Умов і вимог безпеки (ліцензійних умов)
провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 25.07.2006 № 110 «Про затвердження Вимог до програм забезпечення якості при
перевезенні радіоактивних матеріалів»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 26.08.2004 № 138 «Про затвердження Інструкції про порядок надання висновків
Державного комітету ядерного регулювання України під час міжнародних передач радіоактивних матеріалів»
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»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 28.12.2007 № 193 «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов)
провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання у променевій терапії»
Наказ Державного комітету ядерного регулювання України, Міністерства охорони здоровя України від 12.02.2009 № 28/82 «Про затвердження
Положення про взаємодію між Держатомрегулювання та МОЗ з питань державного регулювання радіаційної безпеки»
Наказ Державної авіаційної служби України від 05.07.2018 № 682 «Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні
процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації"»
Наказ Державної авіаційної служби України від 06.02.2017 № 66/73 «Про затвердження Авіаційних правил України "Загальні правила польотів у
повітряному просторі України"»
Наказ Державної авіаційної служби України від 09.03.2017 № 166 «Про затвердження Авіаційних правил України "Метеорологічне обслуговування
цивільної авіації"»
Наказ Державної авіаційної служби України від 11.04.2016 № 258 «Про затвердження Авіаційних правил України "Обслуговування/управління
аеронавігаційною інформацією"»
Наказ Державної авіаційної служби України від 11.05.2018 № 430/210 «Про затвердження Авіаційних правил України "Правила використання
повітряного простору України"»
Наказ Державної авіаційної служби України від 29.03.2018 № 288 «Про затвердження Авіаційних правил України "Порядок надання, припинення дії,
відмови у наданні дозволів на виліт повітряного судна для перевезення товарів військового призначення та подвійного використання"»
Наказ Державної аудиторської служби України від 24.11.2017 № 240 «Про затвердження Порядку проведення заходів державного фінансового
контролю Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею»
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України «Про затвердження Вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності з
переробки уранових руд» 27.05.2015 № 101
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 06.08.2012 № 153 «Про затвердження Положення про перелік та вимоги щодо форми
та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії»
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.03.2012 № 56 «Про затвердження Загальних положень безпеки ядерної
підкритичної установки»
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 16.01.2012 № 8 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на використання
земель і водойм, розташованих в санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами,
уранового об’єкта»
Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 22.07.2015 № 140 «Про затвердження Вимог з ядерної та радіаційної безпеки до
інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій»
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин 14.03.2002 № 32 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ мінеральних підземних вод»
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 297 від 29.11.96 «Про затвердження Тимчасового порядку реєстрації інвестиційних
сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії»
Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 119 від 21.05.96 «Про затвердження Положення про порядок навчання та
атестації фахівців на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів»
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 02.09.2003 № 162 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та
порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ питних і технічних
підземних вод»
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Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 08.08.2003 № 145 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та
порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ мінеральних
підземних вод»
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 19.03.2007 № 77 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ п'єзооптичного кварцу»
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 20.12.2006 № 354 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ каолінів»
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 23.06.2009 № 222 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та
порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів попередньої геолого-економічної оцінки родовищ
підземних вод»
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 25.10.2004 № 224 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до торфових родовищ»
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 25.10.2004 № 225 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ вугілля»
Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин від 29.12.2005 № 338 «Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення та
порядок подання до Державної комісії України по запасах корисних копалин матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ лікувальних грязей»
Наказ Державної митної служби України від 17.11.2005 № 1118 «Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення
транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України»
Наказ Державної митної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України, Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства аграрної політики України від 26.10.2004 № 763/516/413/735/378
«Про затвердження Переліку випадків, коли дозвіл на розміщення товарів у митний режим знищення або руйнування не видається»
Наказ Державної митної служи України від 03.09.2007 № 728 «Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення
міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України»
Наказ Державної митної служи України від 03.09.2007 № 728 «Про затвердження Інструкції з організації митного контролю та митного оформлення
міжнародних експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України»
Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин 12.03.2003 № 3-2/139-43 «Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який
не розповсюджується виключне право власника»
Наказ Державної служби експортного контролю України «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних
документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем» 09.01.2004 № 5
Наказ Державної служби експортного контролю України «Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення переговорів, форм
звітів та встановлення строків звітності» 05.10.2009 № 86
Наказ Державної служби експортного контролю України від 05.10.2009 № 86 «Про затвердження форми висновку щодо можливості проведення
переговорів, форм звітів та встановлення строків звітності»
Наказ Державної служби експортного контролю України від 27.04.2009 № 31 «Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі
суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів»
Наказ Державної служби експортного контролю України від 29.11.2004 № 355 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і
використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю»
Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14.03.2006 № 186 «Про затвердження Правил повітряних
перевезень вантажів»
Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 01.12.2004 № 205 «Про затвердження Правил допуску до
експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден»
Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05.06.2006 № 399 «Про затвердження Інструкції про порядок
забезпечення авіаційної безпеки під час виконання авіаційних перевезень і робіт за межами України»
Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13.06.2006 № 407 «Про затвердження Правил сертифікації
аеропортів»
Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 13.06.2006 № 407 «Про затвердження Правил сертифікації
аеропортів»
Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.01.2005 № 35 «Про затвердження Правил видачі дозволів на
бортові радіостанції цивільних повітряних суден України»
Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 24.10.2005 № 792 «Про затвердження Порядку обліку та звіту
регулярності польотів повітряних суден цивільної авіації України»
Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.10.2005 № 796 «Про затвердження Правил сертифікації
цивільних аеродромів України»
Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 № 897/703 «Про затвердження Правил надання
експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України»
Наказ Державної служби України з питань технічного захисту інформації № 46 від 23.05.94 «Про затвердження Інструкції щодо умов і правил
здійснення діяльності у галузі технічного захисту інформації та контролю за їх дотриманням»
Наказ Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004 № 83 «Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право
здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу»
Наказ Держатомрегулювання України «Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів
(ПБПРМ-2006)» від 30.08.2006
Наказ Держком.матеріального резерву «Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки, закладення, зберігання і відпуску
замороженого м'яса та списання природних утрат його ваги, що утворилися при зберіганні та перевезенні» від 07.04.2008
Наказ Держкоменергозбереження «Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у
суспільному виробництві» 22.10.2002 № 112
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НПА, який містить норми щодо обмеження доступу до ринків
Наказ Держкомлісгоспу України 27.12.2004 № 278 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України»
Наказ Держкомрибгоспу України від 31.12.99 № 172 «Про затвердження тимчасових правил та режимів рибальства в 2000 році»
Наказ Держнаглядохоронпраці «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування
рідкого аміаку (аміакопроводів)» 11.01.2005 № 2
Наказ Держнаглядохоронпраці 12.03.99 № 41 «Про затвердження Порядку погодження питань ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів
або їх ділянок»
Наказ Держнаглядохоронпраці України «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для
транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів)» від 11.01.2005
Наказ Держнаглядохоронпраці України «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» від Про затвердження Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Наказ Держпатенту України та Національної академії наук України № 106/115 від 26.06.95 «Про затвердження Інструкції про порядок депонування в
Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури»
Наказ ДКЗ України 10.02.2003 № 29 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного
фонду надр до родовищ бурштину»
Наказ ДКЗ України 25.06.2007 № 198 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного
фонду надр до родовищ піску та гравію»
Наказ ДКЗ України 14 грудня 1998 р. № 100 Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр до родовищ уранових руд
Наказ ДКЗ України 18.10.2002 № 155 «Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного
фонду надр до родовищ руд чорних металів (заліза, марганцю та хрому)»
Наказ Државного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 12.05.2008 № 100 «Про затвердження Правил
охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів»
Наказ Државного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.08.2010 № 162 «Про затвердження Правил
охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»
Наказ Комітету медичної та мікробіологічної промисловості України № 41 від 02.04.99 «Про затвердження Інструкції про порядок придбання
сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку,
зберігання, перевезення, пересилання і збуту»
Наказ Комітету України з питань геології та використання надр № 19 від 15.02.2000 «Про затвердження Положення про стадії
геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини»
Наказ Коммедбіопром «Про затвердження Порядку надання висновків щодо обгрунтованості перевищення термінів повернення виручки в
іноземній валюті за договорами виробничої кооперації, поставки складних технічних виробів» № 81 від 11.06.99
Наказ Коммедбіопром «Про затвердження Порядку надання висновків щодо віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають
виробничу кооперацію, поставку складних технічних виробів» № 82 від 11.06.99
Наказ МВС «Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також
допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія» 07.12.2009 № 515
Наказ МВС України «Про затвердження Порядку організації та проведення первинної та додаткової експертизи комплексної системи захисту
інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів і підрозділів Національної поліції України» від 30.03.2016
Наказ МВС України «Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України» від 06.06.2017
Наказ МЕРТ «Про затвердження Методики проведення державної експертизи інвестиційних проектів та форми висновку за її результатами»
13.03.2013 № 243
Наказ МЗЕЗ «Про затвердження Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами» 13.03.1995 № 37
Наказ МЗЕЗторг України «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» від 08.07.1996
Наказ МЗЕЗторг України«Про затвердження Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної
торгівлі непродовольчими товарами» від 08.07.1997
Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку надання Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики України
погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2006 році» 22.05.2006 № 256
Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Порядку надання Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики погодження на
видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2010 році» 10.03.2010 № 121
Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Порядку надання Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики України
погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році» 18.02.2004 № 43
Наказ Мінагрополітики «Про затвердження Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі» від
11.09.2009 № 656
Наказ Мінагрополітики «Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі
тваринництва» від 25.05.2012
Наказ Мінагрополітики «Про Порядок надання погодження на видачу ліцензії на окремі види м'яса та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає
ліцензуванню у 2004 році » 21.10.2004 № 374
Наказ Мінагрополітики від 14.06.2004 № 71 «Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарносанітарного контролю та нагляду»
Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден флоту рибної промисловості
капітанами морських рибних портів України» від 21.01.2006
Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств з переробки ефірно-олійної сировини» 10.04.2007
№ 252/235
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НПА, який містить норми щодо обмеження доступу до ринків
Наказ Мінагрополітики України 12.02.2007 № 86 «Про затвердження Порядку надання Головною державною інспекцією захисту рослин
Мінагрополітики України погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2007 році»
Наказ Мінекономіки «Про порядок ліцензування експорту товарів» 09.09.2009 № 991
Наказ Мінекономіки «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» № 57/188/84/105 від 26.02.2002
Наказ Мінекономіки «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» від 26.02.2002
наказ Мінекономрозвитку «Про порядок надання інформації про те, що імпортований товар, який увозиться на митну територію України для
використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції вітчизняного виробництва, не виробляється в Україні»
03.12.2012 № 1379
Наказ Мінекономрозвитку України «Про затвердження Положення про комісію з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету» від 13.04.2017
Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 »Сертифікація повітряних суден, пов'язаних з ними виробів,
компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника« АПУ-21 (Part-21)» від 17.01.2014
Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання» 14.10.2013 № 790
Наказ Мінінфраструктури «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
Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів» від 12.05.2015
Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Правил перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України» від 04.04.2017
Наказ Мінінфраструктури «Про затвердження Типового положення про службу морської безпеки» від 25.08.2011
Наказ Мінінфраструктури України від 27.03.2013 № 190 «Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського
порту»
Наказ Міністерста екології та природних ресурсів України від 14.03.2016 № 97 «Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних
копалин та інструкцій з їх заповнення»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 14 січня 1999 р. № 12 «Про затвердження
Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 27.09.2010 № 700 «Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій»
Наказ Міністерства освіти і науки України 10.05.2002 № 292 «Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів»
Наказ Міністерства освіти України від 27.10.99 № 370 «Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та
професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України»
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 12.11.2002 № 574 «Про затвердження Правил з охорони праці для навчальних закладів, у
яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 25.11.2004 № 1042 «Про затвердження Положення про огляд підприємств, організацій та установ,
що проводять підготовку моряків»
Наказ Міністерства фінансів України 16.10.2001 № 466 «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації відбитків іменників - спеціальних
знаків, що засвідчують виготовлювачів ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування
водних біоресурсів та їх використання» 07.07.2012 № 414
Наказ Міністерства аграрної політики «Про затвердження Порядку надання висновків про наявність обсягів сільськогосподарської продукції,
заявленої на експорт, та спроможності її експортувати» 20.10.2010 № 661
Наказ Міністерства аграрної політики «Про затвердження Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи» 29.11.2006
№ 715
Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 13.07.2012 № 433 «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації
ієрсиніозу птиці»
Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 20.12.2013 № 748 «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації
мікоплазмозу птиці»
Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 23.10.2013 № 627 «Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації
лістеріозу птиці»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства «Про затвердження Порядку проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи
кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять генетично модифіковані організми» 16.01.2018 № 17
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 22.10.2012 № 642 «Про затвердження Правил експлуатації суден флоту рибної
промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про деякі питання здійснення страхування сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою» від 30.10.2012 № 660
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин»
07.02.2014 № 57
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку діяльності Центральної галузевої дегустаційної
комісії виноробної промисловості, дегустаційної комісії профільної наукової установи, дегустаційної комісії галузевої громадської спілки»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та
застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.11.2011 № 587 «Про затвердження Інструкції з товарознавчої оцінки та
маркування м'яса»
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Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.04.2017 № 171 «Про затвердження Інструкції щодо профілактики та
боротьби із заразним вузликовим дерматитом великої рогатої худоби»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.02.2014№ 57 «Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл
мисливських тварин»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.07.2012 № 414 «Про затвердження Порядку штучного розведення
(відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 08.02.2014 № 60 «Про затвердження Інструкції про вибірковий діагностичний
відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 40 «Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів
ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.11.2017 № 606 «Про затвердження Положення про основні вимоги до
виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.06.2012 № 339 «Про затвердження Положення щодо здійснення аналізу
ризиків для розробки та/або перегляду фітосанітарних заходів»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2011 № 536 «Про затвердження Порядку ведення агрохімічного паспорта
поля, земельної ділянки»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.08.2012 № 502 «Про затвердження Правил використання корисних
властивостей лісів»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15.08.2017 № 458 «Про затвердження Положення про капітана морського
рибного порту»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.12.2013 № 742 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта
рибогосподарської технологічної водойми»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 № 549 «Про затвердження Положення про правила проведення
полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин»
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2012 № 134 «Про затвердження Положення про обласні управління
лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України»
Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Положення про Державний реєстр прав інтелектуальної власності на сорти
рослин та про видачу патентів України на сорт рослин» 13.12.2002 № 390
Наказ Міністерства аграрної політики України « Про затвердження Положення про експертизу назв сортів рослин»23.06.2003 № 188
Наказ Міністерства аграрної політики України 04.03.2009 № 139 «Про затвердження Порядку надання Головною державною інспекцією захисту
рослин Мінагрополітики погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2009 році»
Наказ Міністерства аграрної політики України 22.02.2008 № 83 «Про затвердження Порядку надання Головною державною інспекцією захисту
рослин Мінагрополітики України погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2008 році»
Наказ Міністерства аграрної політики України № 11 від 18.03.2002 «Щодо затвердження Інструкції про заходи з профілактики та боротьби з
вірусним ентеритом гусей»
Наказ Міністерства аграрної політики України № 28 від 07.06.2002 «Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного огляду тварин і
ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів»
Наказ Міністерства аграрної політики України від 04.12.2006 № 730/770 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому
комплексі України»
Наказ Міністерства аграрної політики України від 10.02.2016 № 38 «Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення
та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей»
Наказ Міністерства аграрної політики України від 10.04.2007 № 252/235 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств з
переробки ефірно-олійної сировини»
Наказ Міністерства аграрної політики України від 13.10.2010 № 643 «Про затвердження Правил використання тварин у видовищних заходах»
Наказ Міністерства аграрної політики України від 16.08.2004 № 97 «Щодо затвердження Інструкції про заходи профілактики та ліквідації
захворювання курей на синдром зниження несучості (СЗН-76)»
Наказ Міністерства аграрної політики України від 19.05.2010 № 252 «Про затвердження форми клопотання про проведення державної апробації
(випробування) генетично модифікованого організму сорту сільськогосподарської рослини та форми технічного опису генетично модифікованого
організму сорту сільськогосподарської рослини»
Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.01.2006 № 14 «Про затвердження Порядку оформлення приходу з рейсу і виходу в рейс суден
флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України»
Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.12.2004 № 142 «Про затвердження інструкцій щодо заходів з профілактики та боротьби з
хламідіозом сільськогосподарських тварин та про заходи з профілактики та ліквідації захворювання коней грипом»
Наказ Міністерства агропромислового комплексу України 25.05.99 № 214 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему захисту
сільськогосподарських тварин і рослин єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та риродного
характеру»
Наказ Міністерства агропромислового комплексу № 4 від 25.01.2000 «Про затвердження інструкцій про заходи з профілактики та боротьби з
інфекційними хворобами тварин: бруцельозом, сибіркою, хворобою Тешена свиней та анемією коней»
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 09.11.2006 № 369 «Про затвердження Порядку
встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації»
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил
утримання зелених насаджень у населених пунктах України»
Наказ Міністерства внутрішніх справ від 10.01.2018 № 9 «Про деякі питання провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів»
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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 умовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також
боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів» 21.08.98 № 622
Наказ Міністерства внутрішніх справ України 04 серпня 2018 року № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань
дорожнього перевезення небезпечних вантажів»
Наказ Міністерства внутрішніх справ України 30.12.2014 № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»
Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 650/272 від 19.10.93 р. «Про затвердження Порядку ввозу із-за кордону та вивозу із України
спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії»
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.08.2018 № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього
перевезення небезпечних вантажів»
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2015 № 1075 «Про затвердження Додаткових тимчасових режимних обмежень у
контрольованих прикордонних районах»
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.08.2016 № 771 «Про порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання
спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної
діяльності»
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 № 622 «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»
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27.10.2010 № 507 «Про затвердження Порядку організації охорони об'єктів і приміщень, у яких
культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується
отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин»
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.01.2018 № 52 «Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення
діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин»
Наказ Міністерства внутрішніх справ України від № 17 від 11.01.99 «Умови і правила провадження діяльності з відкриття та функціонування
штемпельно- граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів»
Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства соціальної політики України, Міністерство
освіти і науки України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби юезпеки України від 29.04.2015 № 494/132/467/497/141/281 «Про затвердження
Методики аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 24.07.2017 № 275 «Про затвердження Положення про вахтовий метод організації робіт на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 15.03.2017 № 118 «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових родовищ»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 177 від 31.10.2000 «Про затвердження Вимог до структури та змісту звіту з аналізу
безпеки зняття з експлуатації атомних ектростанцій і дослідницьких ядерних реакторів»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 372 від 15.10.2001 «Про затвердження Положення про Державну гідрогеологічну
карту України масштабу 1:200000»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 61 від 12.02.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок установлення
нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.07.2015 № 260 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів
забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких
перевищує 50 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.10.2012 № 475 «Про затвердження Порядку внесення установ, організацій та
закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів
підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.07.2016 № 246 «Про затвердження Положення про Комісію з питань
надрокористування»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 07.02.2011 № 36 «Про затвердження Критеріїв оцінки ризику потенційного впливу
генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2017 № 304 «Про затвердження форми дозволу на проведення робіт на землях
водного фонду»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 11.03.2013 № 95 «Про затвердження Положення про проведення державної
експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, а також інших геологічних матеріалів»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.04.2018 № 116 «Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на
спеціальне водокористування»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.2013 № 262 «Про затвердження Порядку обліку робіт і досліджень, пов’язаних
із геологічним вивченням надр»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.2013 № 263 «Про затвердження Порядку державної реєстрації робіт і
досліджень, пов’язаних із геологічним вивченням надр»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 15.03.2017 № 118 «Про затвердження Правил розробки нафтових і газових
родовищ»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку
водокористування»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного
об’єкта»
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Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.12.2012 № 671 «Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів
забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 23.03.2016 № 110 «Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм
видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 23.06.2017 № 234 «Про затвердження форми дозволу на спеціальне
водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.01.2017 № 26 «Про затвердження Порядку розроблення водогосподарських
балансів»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 26.09.2011 № 337 «Про затвердження Правил використання диких тварин з метою
отримання продуктів їх життєдіяльності»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.03.2013 № 133 «Про затвердження форм документів у сфері здійснення
державного геологічного контролю»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.02.2012 № 107 «Про затвердження форм дозволу на імпорт та експорт зразків
видів дикої фауни і флори, сертифіката 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, та зразка заяви для їх отримання»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта» 18.03.2013 № 99
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 24.07.2002 р. № 219 Про затвердження Правил роботи закладів
(підприємств) ресторанного господарства
Наказ Міністерства економіки України 09.09.2009 № 991 «Про порядок ліцензування експорту товарів»
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 24.04.2003 № 105 «Про затвердження Вимог до порядку подання та
оформлення заяви та документів, що до неї додаються, на надання Кабінетом Міністрів України дозволу суб'єктам господарювання на узгоджені дії,
концентрацію»
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 219 від 24.07.2002 «Про затвердження Правил роботи закладів
(підприємств) ресторанного господарства»
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 N 52 ФОРМА дозволу N на реекспорт товарів іноземного
походження
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.04.2003 N 106 «Про затвердження Положення про Комісію з питань
оцінки позитивних і негативних наслідків узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання»
Наказ Міністерства економіки України 20.01.2009 N 15 «Про порядок видачі ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної
квоти»
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі «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» 23.08.2011 № 42
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Деякі питання проведення оцінки економічної ефективності проектних
(інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів» від 29.12.2012 № 1532
Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі «Про затвердження Методики проведення державної експертизи інвестиційних проектів та
форми висновку за її результатами» 13.03.2013 № 243
Наказ Міністерства енегетики та вугільної промисловості України від 10.02.2014 № 122 «Про затвердження Інструкції з охорони праці під час
механізованого заряджання вибухових речовин у підземних виробках»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості «Про затвердження форми висновку за результатами оцінювання технічного стану та
організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів» 21.11.2014
№ 823
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 15.05.2015 № 285 «Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 29.10.2013 № 797 «Про затвердження Правил безпеки при пресуванні та доробленні
деталей з пластичних мас»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 14.06.2013 № 375 «Про затвердження Правил охорони праці при
виробництві неорганічних сполук фосфору»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2014 № 755 «Про затвердження Правил охорони праці та безпечної
експлуатації технологічних трубопроводів»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 12.06.2013 № 355 «Про затвердження Правил безпеки під час поводження з
вибуховими матеріалами промислового призначення»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 29.09.2014 № 680 «Про затвердження Порядку підготовки системним
оператором плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та Порядку оприлюднення плану розвитку
об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від «Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з виробництва
товарів побутової хімії»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 01.10.2013 № 702 «Про затвердження Правил охорони праці на
підприємствах з виробництва пластмасових виробів»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 890 «Про затвердження Правил охорони праці на
підприємствах з виробництва шин та гумових виробів»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.11.2014 № 786 «Про затвердження Правил охорони праці під час
виробництва парфумерно-косметичної продукції»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.11.2014 № 786 «Про затвердження Правил охорони праці під час
виробництва парфумерно-косметичної продукції»
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Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.02.2015 № 73 «Про затвердження Положення про Систему управління
охороною праці на підприємствах електроенергетики»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 11.10.2013 № 724 «Про затвердження Інструкції із запобігання та локалізації
вибухів вугільного пилу»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.06.2013 № 355 «Про затвердження Правил безпеки під час поводження з
вибуховими матеріалами промислового призначення»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 18.09.2013 № 673 «Про затвердження Правил безпеки праці під час
автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.01.2015 № 21 «Про затвердження Правил охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22.01.2014 № 49 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації
пасажирських підвісних канатних доріг»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011 N 640 «Про затвердження Порядку технічного огляду,
обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2014 № 754 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації
наземних складів синтетичного рідкого аміаку»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.09.2013 № 700 «Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах при
ротаційному формуванні пластмас»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28.08.2013 № 599 «Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з
виробництва синтетичних мийних засобів»
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації хвостових і
шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 04.08.2008 № 240 «Про затвердження Положення про систему
моніторингу зелених насаджень у містах і селищах міського типу України»
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 01.12.2010 № 435 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів
побутових відходів »
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Інструкції щодо проведення поділу, виділу та
розрахунку часток об'єктів нерухомого майна» 18.06.2007 № 55
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18.05.2007 № 18 «Про затвердження Інструкції із застосування
гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення»
Наказ Міністерства інфорастурктури України від 12.05.2015 № 166/550 «Про затвердження Порядку перевірки цистерн для перевезення
небезпечних вантажів»
Наказ Міністерства інформастуркури 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»
Наказ Міністерства інфраструктури від 17.01.2014 № 27 «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21"Сертифікація повітряних суден,
пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника" АПУ-21 (Part-21)»
Наказ Міністерства інфраструктури від 18.04.2013 № 235 «Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення на морському та річковому транспорті»
Наказ Міністерства інфраструктури від 25.10.2012 № 636 «Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 "Правила реєстрації цивільних
повітряних суден в Україні"»
Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних
територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації» 30.11.2012 № 721
Наказ Міністерства інфраструктури України 05.06.2013 № 348 «Про затвердження Правил надання послуг у морських портах України»
Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.12.2013 № 965 «Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського
проведення суден»
Наказ Міністерства інфраструктури України від 20.05.2013 № 305 «Про затвердження Порядку формування, затвердження та ведення реєстру
міжнародних, міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування»
Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 190 «Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана
морського порту»
Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 191 «Про затвердження Переліку даних про судно, що надаються у тому числі за
допомогою технічних суднових засобів»
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»
Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.05.2012 № 277 «Про затвердження Правил надання повідомлень щодо обслуговування
повітряного руху»
Наказ Міністерства інфраструктури України та Міністерства оборони України від 07.07.2016 № 232/348 «Про затвердження Положення про
Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху»
Наказ Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 10.12.2013 № 1007/1207 «Про затвердження Порядку
взаємодії Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, Міністерства внутрішніх справ України, Державного агентства
автомобільних доріг України під час організації та проведення робіт із зважування та здійснення габаритно-вагового контролю транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів на автомобільних дорогах загального користування»
Наказ Міністерства культури і мистецтв України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію фільмів »31.08.2004 № 571
Наказ Міністерства культури і мистецтв України № 483 від 02.10.97 «Про затвердження Правил пожежної безпеки у сфері кінематографії»
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Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24.05.2005 № 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»
Наказ Міністерства культури і туризму України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.11.2007 № 69/299
«Про затвердження Порядку відтворення визначних об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини»
Наказ Міністерства лісового господарства України від № 77 від 22.07.96 «Про затвердження Системи ведення лісового насінництва»
Наказ Міністерства молоді та спорту України 26 червня 2018 року № 2997 «Про затвердження Типового положення про організацію безпечних
пішохідних і велотуристичних маршрутів історичними та визначними місцями»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуації України від 14.12.2012 № 1423 «Про затвердження Правил безпеки під час виконання робіт з
розвідування та розроблення родовищ нафти і газу в акваторіях Чорного та Азовського морів»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій від 13.01.2012 № 19 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації контактної мережі та пристроїв
електропостачання автоблокування залізниць»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 05.04.2012 № 671 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012 № 964 «Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 № 1387 «Про затвердження Правил сертифікації фахівців з неруйнівного
контролю»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.09.2012 № 1192 «Про затвердження Правил охорони праці під час роботи в хімічних
лабораторіях»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.12.2012 № 1392 «Про затвердження Правил охорони праці під час гарячої і холодної
прокатки алюмінієвих і магнієвих сплавів»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1417 «Про затвердження Правил охорони праці для працівників бавовняного
виробництва»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1401 «Про затвердження Інструкції з безпечного проведення робіт у підземних
електроустановках»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1402 «Про затвердження Інструкції з перевірки максимального струмового
захисту шахтних апаратів»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1410 «Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з виробництва
барвників та пігментів»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1413 «Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з виробництва
основної органічної продукції та полімерів»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1414 «Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з виробництва
неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 № 1416 «Про затвердження Правил охорони праці для працівників швейного
виробництва»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14.12.2012 № 1424 «Про затвердження Правил з охорони праці під час виробництва
деревоволокнистих плит»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14.12.2012 № 1420 «Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з виробництва
основної неорганічної продукції та мінеральних добрив (крім азотної продукції)»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16.07.2012 № 989 «Про затвердження Правил охорони праці на об’єктах з переробки
пластичних мас»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.06.2012 № 905 «Про затвердження Правил охорони праці при виробництві хутра та
хутряних виробів»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 18.06.2012 № 904 «Про затвердження Правил охорони праці при виробництві
шкіргалантерейних виробів»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 26.11.2012 № 1351 «Про затвердження Правил охорони праці для виноробного
виробництва»
Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 26.11.2012 № 1352 «Про затвердження Правил охорони праці на рибоводних підприємствах
внутрішніх водойм»
Наказ Міністерства оборони України від 01.12.2016 № 653 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
та машин спеціального військового призначення»
Наказ Міністерства оборони України від 16.02.2016 № 77 «Про затвердження Інструкції з експлуатації електрогазової техніки в державній авіації
України»
Наказ Міністерства оборони України від 26.01.2016 № 36 «Про затвердження Правил забезпечення аеронавігаційною інформацією державної
авіації України»
Наказ Міністерства оборони Урраїни від 01.07.2013 № 441 «Про затвердження Інструкції з експлуатації аеродромів державної авіації України»
Наказ Міністерства освіти і науки України 12.06.2003 № 363 «Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та
загальноосвітню санаторну школу-інтернат»
Наказ Міністерства освіти і науки України 15.09.2008 № 852 «Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат)
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»
Наказ Міністерства освіти і науки України 04.07.2005 № 397 «Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу»
Наказ Міністерства освіти і науки України 19.12.2002 № 730 «Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, краєзнавства,
спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юних туристів»
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Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.03.2004 № 176 «Про затвердження Положення про Комісію з розгляду заяв про отримання дозволу
на провадження діяльності в районі дії Договору про Антарктику»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ
системи освіти України»
Наказ Міністерства освіти і науки України від № 114 від 20.02.2002 «Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній
навчальний заклад»
Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 16.08.2012 № 920 «Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний
центр»
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 25.11.2011 № 1368 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад
сімейного типу»
Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на
використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів»
Наказ Міністерства освіти України № 75 від 27.02.98 «Про затвердження Інструкції про порядок організації розробки, виробництва та доставки
друкованих навчально-наочних посібників до закладів освіти та Інструкції про порядок організації розробки, виробництва та доставки
демонстраційних приладів та навчального обладнання до закладів освіти»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України 23.03.2011 № 156 «Про затвердження форми Звіту про обсяги виробництва лікарських засобів із
використанням спирту етилового»
Наказ Міністерства охорони середовища України 15.09.2004 № 353 «Про затвердження Положення про порядок опломбування або опечатування
підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання у разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів»
Наказ Міністерства охорони здоов'я України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що
застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів» 01.10.2014 № 698
Наказ Міністерства охорони здоров'я № 172 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил розміщення, улаштування та
експлуатації оздоровчих закладів»
Наказ Міністерства охорони здоров'я № 235 від 18.12.95 «Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств порошкової
металургії»
Наказ Міністерства охорони здоров'я від 06.05.2003 № 197 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що
виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів»
Наказ Міністерства охорони здоров'я від 10.05.2007 № 234 «Про затвердження Інструкції з організації роботи бактеріологічних лабораторій в
системі інфекційного контролю в акушерських стаціонарах»
Наказ Міністерства охорони здоров'я від 24.01.2008 № 26 «Про затвердження державних санітарних норм і правил "Організація роботи
лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I-IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами"»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України 17.10.2012 № 812 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості
лікарських засобів в аптеках»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 252 від 20.10.99 «Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу
(ліцензії) на об'єкт дозвільної системи»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 31 від 23.02.2000 «Про затвердження положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 67/59 від 19.03.99 «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних
лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 № 54 «Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила
забезпечення радіаційної безпеки України"»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 04.06.2007 № 294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до
влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур"»
Наказ Міністерства охорони здоровя України від 10.10.2007 № 630 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань тканинних
і клітинних трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань
лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13.02.2006
№ 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за № 252/12126»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11.12.2007 № 811 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що
виробляють солод, пиво та безалкогольні напої»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13.12.2002 № 468 «Про затвердження Державних санітарних правил та норм "Підприємства
вугільної промисловості"»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.03.2011 № 142 «Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоров'я»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14.12.2010 № 1112 «Про затвердження Положення для установи переливання крові (щодо
організації управління системою якості і безпеки донорської крові та її компонентів)»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.03.2016 № 189 «Про організацію роботи фізичних осіб – підприємців, які займаються народною
медициною (цілительством)»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.12.2010 № 1141 «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та
забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення»
Наказ Міністерства охорони здоровя України від 23.08.2002 № 324 «Про затвердження Порядку визначення установ з проведення атестації та
експертизи в галузі народної і нетрадиційної медицини»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.2009 № 687 «Про затвердження Інструкції по створенню і веденню Державного кадастру
природних лікувальних ресурсів»
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Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.2009 № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських
засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики»
Наказ Міністерства охорони здоровя України від 23.09.2013 № 822 «Про порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує
наявність в особи цілительських здібностей»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.09.2013 року № 823 «Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для
отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.08.2005 № 426 «Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів
на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних
матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2006 № 898 «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду»
Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2006 № 898 «Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду»
Наказ Міністерства охорони здоровя України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 04.04.2008 № 179/276 «Про затвердження Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і
зоні безумовного (обов'язкового) відселення»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 22.06.2009 № 330 «Про затвердження Положення про рекреаційну
діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України »
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 3 від 01.02.93 «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»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 07.07.2008 № 342 «Про затвердження типової форми первинної облікової
документації № 1-ВТ »Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари« та Інструкції щодо її заповнення»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 10.12.2008 № 639 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 20.07.2009 № 389 «Про затвердження Методики розрахунку розмірів
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 22.10.2008 № 541 «Про затвердження технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 29.09.2009 № 507 «Про затвердження Технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 116 від 26.05.99 «Про затвердження Інструкції
щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 37/68 від 09.04.96 «Про затвердження
Інструкції про порядок сплати платежів за спеціальне використання диких тварин»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 116 від 15.12.94 «Про затвердження Інструкції про порядок
розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.11.2006 № 490 «Про затвердження зразків Посвідчення про
державну реєстрацію, дозволу на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, дозволу на виготовлення та застосування дослідних партій
вітчизняних пестицидів і агрохімікатів і зразка етикетки»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.11.2006 № 491 «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»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 № 108 «Про затвердження Інструкції про загальні
вимоги до оформлення документів, у яких оґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.04.2007 № 184 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу з визначення оператора аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 18.05.2009 № 234 «Про затвердження форми заявки, яку
подає суб'єкт господарювання для отримання дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів,
що використовуються для проведення державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового)
матеріалу»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.01.2009 № 23 «Про затвердження Технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва цементного клінкеру в обертових випалювальних печах,
виробнича потужність яких перевищує 500 тонн на день»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 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»
Наказ Міністерства палива та енергетики України 23.04.2009 № 220 «Про затвердження Порядку надання погодження для видачі ліцензій на
здійснення експортних операцій з нафтою сирою українського походження та газу природного у газоподібному стані українського походження за
зовнішньоекономічними контрактами (договорами)»
Наказ Міністерства палива та енергетики України 03.02.2009 № 4 «Про затвердження Порядку надання погодження для видачі ліцензій на
здійснення експортних операцій з паливом рідким (мазутом) за зовнішньоекономічними контрактами (договорами)»
Наказ Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до
роботи в осінньо-зимовий період » 07.07.2006 № 231
Наказ Міністерства палива та енергетики України 12.10.2004 № 638 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної
промисловості України»
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і
мереж»
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Наказ Міністерства палива та енергетики України від 15.11.2010 № 473 «Про затвердження форми Акта здійснення заходу з державного
енергетичного нагляду (контролю) та внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 24.12.2004 № 817»
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 23.06.2010 № 252/492/267 «Про затвердження Порядку експлуатації інженерно-технічних
засобів систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами
іонізуючого випромінювання»
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2004 № 817 «Про затвердження Інструкції з організації проведення обстежень
електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів»
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів»
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 30.05.2007 № 256 «Про затвердження Правил пожежної безпеки при експлуатації атомних
станцій»
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 30.09.2004 № 604 «Про затвердження Переліку нормативних втрат і виробничо-технологічних
витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування та Порядку
визначення їх розмірів»
Наказ Міністерства праці та соціальної політики україни № 4 від 09.01.98 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 41 від 12.03.99 «Про затвердження Порядку погодження питань ліквідації та консервації
гірничодобувних об'єктів або їх ділянок»
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 67 від 20.04.99 «Про затвердження Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної
медицини»
Наказ Міністерства промислової політики «Про затвердження Порядку погодження видачі ліцензії на експорт продуктів (напівфабрикатів) з
кольорових металів і їх сплавів, а також виробів з використанням цих металів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році» 29.06.2004 № 318
Наказ Міністерства промислової політики України 15.02.2010 № 70 «Про затвердження Правил технічної експлуатації залізничного транспорту
промислових підприємств»
Наказ Міністерства промислової політики України від 15.02.2010 № 70 «Про затвердження Правил технічної експлуатації залізничного транспорту
промислових підприємств»
Наказ Міністерства промислової політики України від 15.06.2004 № 285 «Про затвердження Положення про технічне обслуговування устаткування
підприємств гірничо-металургійного комплексу»
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 19.04.2018 № 97 «Про затвердження
Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих
відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений
будівельними нормами»
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24.06.2011 № 92 «Про затвердження Порядку
ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених
документів»
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 «Про затвердження
Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за
понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення»
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.07.2018 № 158 «Про затвердження
Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків,
господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного
документа на виконання будівельних робіт»
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.05.2012 № 196 «Про затвердження
Правил експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами»
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179 «Про затвердження
Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з
централізованого водопостачання та/або водовідведення»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2018 № 943 «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників
видобувних підприємств з підземним і відкритим способами видобування»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.10.2018 № 1467 «Про затвердження Правил охорони праці для працівників, зайнятих на
цукровому виробництві»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.04.2018 № 507 «Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір
виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.05.2018 № 704 «Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування,
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.04.2017 № 635 «Про затвердження Правил охорони праці для працівників виробництва
солоду, пива та безалкогольних напоїв»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2017 № 824 «Про затвердження Переліку напрямів діяльності експертів технічних з
промислової безпеки державних експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби України з питань праці»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.09.2017 № 1491 «Про затвердження Правил охорони праці під час виконання суднобудівних
та судноремонтних робіт»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.09.2017 № 1504 «Про затвердження Правил охорони праці для працівників, зайнятих на
роботах зі зберігання та переробки зерна»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 74 «Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів»
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Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.09.2017 № 1524 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації об’єктів
циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.12.2016 № 1592 «Про затвердження Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та
нерудних корисних копалин підземним способом»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.05.2015 № 556 «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»
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.07.2015 № 779 «Про затвердження Технічного опису та зразка бланка дозволу на
застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні»
Наказ Міністерства транспорту «Про затвердження Порядку присвоєння судну назви» № 19 від 21.01.98
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 01.10.2009 № 1014 «Про затвердження Правил технічної експлуатації міжгалузевого
промислового залізничного транспорту України»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 26.01.2007 № 54 «Про затвердження Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних
переїздів»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 07.05.2010 № 278 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта
автобусного маршруту»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 13.08.2007 № 694 «Про затвердження Правил запобігання забрудненню із суден внутрішніх
водних шляхів України»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 26.03.2009 № 317 «Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним
транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів
залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.08.2007 № 655 «Про затвердження Правил плавання і лоцманського проведення суден у
північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 03.08.2005 № 411 «Про затвердження Порядку видачі пільгових дозволів»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2010 № 279 «Про затвердження форми дозволу на перевезення пасажирів на
міжобласних маршрутах загального користування, порядку його видачі та анулювання»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 08.05.2007 № 381 «Про затвердження Правил технічної експлуатації наземних засобів
радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 18.06.2007 № 509 «Про затвердження Правил з організації системи контролю доступу в
авіаційних суб'єктах цивільної авіації»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.12.2009 № 1322 «Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті»
Наказ Міністерства транспорту та звязку України від 26.01.2007 № 54 «Про затвердження Інструкції з улаштування та експлуатації залізничних
переїздів»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.05.2005 № 257 «Про затвердження Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних
споруд»
Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.09.2010 № 700 «Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій»
Наказ Міністерства транспорту України 20.10.2003 № 809 «Про затвердження Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи України»
Наказ Міністерства транспорту України 21.11.2000 № 644 «Правила обслуговування залізничних під'їзних колій (статті 12, 64 - 77 Статуту)»
Наказ Міністерства транспорту України від 08.04.2003 № 269 «Про затвердження Положення про організацію та виконання демонстраційних
польотів»
Наказ Міністерства транспорту України від 09.02.2004 № 75 «Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових
перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні»
Наказ Міністерства транспорту України від 09.12.2002 № 873 «Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному
ветеринарно-санітарному контролю»
Наказ Міністерства транспорту України від 14.10.1997 № 363 «Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в
Україні»
Наказ Міністерства транспорту України від 16.02.2004 № 91 «Про затвердження Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України»
Наказ Міністерства транспорту України від 17.07.2003 № 545 «Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки
мореплавства»
Наказ Міністерства транспорту України від 29.03.2004 № 251 «Про затвердження Правил технічної експлуатації річкових портових гідротехнічних
споруд»
Наказ Міністерства транспорту України від № 411 від 20.12.96 «Тимчасове укладання та зняття стрілочних переводів на перегонах у зв'язку з
будівництвом других колій, проведенням робіт з реконструкції й капітального ремонту споруд та пристроїв, будівництвом нових роздільних
пунктів»
Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України від 27.01.2003 № 50/18 «Про затвердження Інструкції про розслідування
порушень порядку використання повітряного простору України»
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 01.03.2006
№ 110 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки»
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
«Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів» № 338 від 18.12.2000
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 06.07.2006
№ 424 «Про затвердження Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення»
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Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03.2006
№ 110 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки»
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 07.11.2002
№ 293 «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду»
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15.09.2006
№ 619 «Про затвердження Порядку проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання
для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт»
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 16.03.2006
№ 136 «Про затвердження Правил охорони праці у цехах кінцевого складання літальних апаратів»
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 18.05.2009
№ 339 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для культових споруд»
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2006
№ 549 «Про затвердження Правил безпеки у виробництві свинцю та цинку»
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 28.01.2008
№ 55 «Про затвердження Порядку реєстрації галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації»
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.03.2006
№ 179 «Про затвердження Порядку реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких
відпала»
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року № 1939» 21.01.2003 № 44
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених
постановою Кабінету Міністрів України» від 18 грудня 2001 року № 1703
Наказ Міністерства фінансів України «Про діяльність митних брокерів»
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю
ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів» № 244 від 20.10.99
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених у
додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1722» 18.04.2005 № 287
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1911» № 40 від 20.01.2001
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2000 року № 4» № 31 від 17.02.2000
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт товарів, визначених у
додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 року № 1996» 16.02.2004 № 159
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про порядок погодження видачі ліцензій на експорт та імпорт товарів,
визначених у додатках 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 року № 1304»
Наказ Міністерства фінансів України 23.01.2015 № 9 «Про затвердження Порядку роботи представників контролюючих органів на акцизних складах
та податкових постах, що утворюються на території підприємств, де виробляється продукція з використанням спирту етилового та біоетанолу, які
отримуються за нульовою ставкою акцизного податку»
Наказ Міністерства фінансів України 30.05.2012 № 646 «Про місця доставки товарів транспортними засобами»
Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2018 № 671 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному
транспорті»
Наказ Міністерства фінансів України від 03.12.2012 № 1266 «Про затвердження Порядку використання електронних замків з функцією GPS - GSM
навігації»
Наказ Міністерства фінансів України від 05.02.2013 № 61 «Про затвердження Інструкції з організації роботи посадових осіб митних органів під час
здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України»
Наказ Міністерства фінансів України від 05.11.2015 № 994 «Про затвердження форми Переліку користувачів радіочастотного ресурсу - платників
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України»
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»
Наказ Міністерства фінансів України від 09.10.2012 № 1066 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні
транзитних переміщень»
Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів»
Наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2015 № 308 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та
річковому транспорті»
Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків
бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»
Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2012 № 835 «Про затвердження Порядку надання складським об’єктам статусу »митний склад« та
позбавлення такого статусу»
Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 953 «Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне
перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та Інструкції про заповнення книжки МДП»
Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в
органах Державної казначейської служби України»
Наказ Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 613 «Про затвердження Положення про склади тимчасового зберігання»
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Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 627 «Про затвердження Порядку роботи складу митниці ДФС»
Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 630 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного
оформлення комплектних об’єктів»
Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 633 «Про деякі питання відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або
сервісного типу»
Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного
адміністративного документа»
Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 627 «Про затвердження Порядку роботи складу митниці ДФС»
Наказ Міністерства фінансів україни від 30.05.2012 № 631 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного
оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа»
Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного
адміністративного документа»
Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 657 «Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму»
наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» 22.02.2012 № 296/5
Наказ Міністерства юстиції України 11.11.2014 № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх
підготовки до передавання на архівне зберігання»
Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2009 № 525/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно суб'єктів, які мають право на
отримання інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно»
Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2831/5 «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна»
Наказ Міністерства юстиції України від 29.11.2013 № 2541/5 «Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері
страхового фонду документації України»
Наказ Міністерство транспорту України від № 257 від 01.07.98 «Про затвердження Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського і
річкового транспорту України»
Наказ Міністертва фінансів України від 30.05.2012 № 633 «Про деякі питання відкриття та експлуатації вільної митної зони комерційного або
сервісного типу»
Наказ Мінмолодьспорту «Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності» 17.07.2015 № 2581
Наказ Міноборони України «Правила схвалення організацій з технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки державної авіації (Частина145В)» від 23.12.2016
Наказ Міноборони України «Про затвердження Положення про перевезення державною авіацією України» від 25.06.2013
Наказ Міноборони України «Про затвердження Правил сертифікації повітряних суден, пов'язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які
належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)» від 03.11.2016
Наказ Мінпаливенерго «Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості України» 12.10.2004 № 638
Наказ Мінпраці України «Про затвердження Порядку погодження питань ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок » № 41 від
12.03.99
Наказ Мінприроди «Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та
Інструкції щодо її заповнення» від 07.07.2008
Наказ Мінрегіон України «Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на абонентський облік» від 12.10.2018
Наказ Мінрегіону «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу» від 01.09.2011
Наказ Мінрегіону «Про затвердження Порядку проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових
будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що
за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового
призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт» від 03.07.2018
Наказ Мінрегіону України «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення декларативних процедур у будівництві»
від 24.11.2014
Наказ Мінсоцполітики «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
Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання» від 19.01.2018
Наказ Мінсоцполітики «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» від 05.03.2018
Наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження Вимог безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого обладнання
працівниками» від 28.12.2017
Наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження Правил охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв» від
18.04.2017
наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Правил пожежної безпеки на морських суднах України» 24.02.2007 № 159
Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Положення про схвалення оцінок і планів охорони портових засобів та видачу Актів про
відповідність портових засобів» від 03.12.2007
Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Правил запобігання забрудненню із суден внутрішніх водних шляхів України» від 13.08.2007
наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті» 21.12.2009 № 1322
Наказ Мінтрансу України «Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного
морського перевезення» від 14.12.1998
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Наказ Мінфін України «Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових
органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру
сплачених сум грошових зобов'язань та пені» від 15.12.2015
Наказ Мінфін України «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті» від 10.03.2015
Наказ Мінфін України «Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання
та подання Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)» від 25.03.2015
Наказ Мінфіна 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
Наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку оформлення відстрочок по платежах до бюджету, державних позабюджетних фондів та термін сплати
відстрочених сум платежів, пені, фінансових і штрафних санкцій» № 67 від 09.04.96
Наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера» від 07.10.2014
Наказ Мінфіну України «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на повітряному транспорті» від 03.08.2018
Наказ Мінфіну України «Про затвердження Порядку проведення органами Державної фіскальної служби України зустрічних звірок під час
здійснення документальних виїзних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи» від 25.11.2015
Наказ Мінфіну України «Про затвердження Порядку складання та подання декларації страховика про операції з перестрахування» від 25.07.2002
Наказ Мінфіну України «Про затвердження форми Довідки про результати верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про
походження товару з України» від 21.07.2017
Наказ МНС України 22.08.2006 № 549 «Про затвердження Правил безпеки у виробництві свинцю та цинку »
Наказ МНС України «Про затвердження Правил охорони праці на об'єктах з виробництва неорганічних азотних сполук та мінеральних добрив» від
12.12.2012
Наказ МОЗ «Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої
(ДСанПіН 4.4.4.-152-2008)» від 11.12.2007
Наказ МОЗ «Про затвердження Державних санітарних норм і правил для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої»
11.12.2007 № 811
Наказ МОЗ «Про затвердження Державних санітарних норм та правил »Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та
продовольчої сировини» від 29.12.2012
Наказ МОЗ «Про затвердження Державних санітарних правил і норм для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних
живих ресурсів » 06.05.2003 № 197
Наказ МОЗ «Про затвердження положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи» від 23.02.2000
наказ МОЗ «Про затвердження Порядку перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною
медициною (цілительством)» 23.09.2013 № 823
Наказ МОЗ «Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної
виробничої практики» 27.12.2012 № 1130
Наказ МОЗ «Про затвердження Порядку сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних
фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються» 07.12.2012 № 1008
Наказ МОЗ «Про організацію роботи фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством)» 16.03.2016 № 189
Наказ МОЗ «Про порядок видачі атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей» 23.09.2013 № 822
Наказ МОЗ від 23.04.2007 N 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»
Наказ МОЗ України «Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення,
порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення» від
18.08.2014
Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру осіб, відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів,
які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг, форми повідомлень, переліку відомостей, які зберігаються в ньому, та режиму
доступу до них» від 10.02.2017
Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб» від 20.08.2014
Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку розрахунку оптово-відпускної ціни на лікарський засіб»
Наказ МОН «Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель» № 197 від 15.03.2002
Наказ МОН «Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти» від
02.11.2017
Наказ МОН «Про затвердження Положення про порядок здійснення моніторингу виконання інноваційних проектів за пріоритетними напрямами
діяльності технологічних парків» від 17.04.2003
Наказ МОН «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України» від
18.04.2006
Наказ МОН «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення
походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару» № 598 від 17.08.2001
Наказ НАЕР «Про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою,
впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів» 01.04.2008 N 49
Наказ Національного агентства України з управління державними корпоративними правами № 33 від 10.03.99 «Про Порядок формування умов
передачі повноважень та завдань з управління державними корпоративними правами »
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Наказ Національного банку України, Фонду державного майна України № 467 від 02.11.92 «Про затвердження Положення про порядок розрахунків
за придбані об'єкти приватизації»
Наказ Національного космічного агентства України, Державної митної служби України від 16.02.2004 N 41/97 «Про затвердження Порядку
підтвердження належності обладнання та майна до таких, що ввозяться для забезпечення безперервної роботи сейсмічної станції PS 45 відповідно
до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про
проведення заходів, у тому числі післясертифікаційної діяльності, стосовно об'єктів з міжнародного моніторингу за Договором про всеосяжну
заборону ядерних випробувань»
Наказ Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з
відходамиінприроди «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з
відходами» від 18.05.2016
Наказ Управління державної охорони «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи в сфері технічного захисту інформації в
Управлінні державної охорони України» від 31.05.2018
Наказ Фонда державного майна України від 27.10.2005 № 2846/562 «Про Порядок виконання заходів, спрямованих на погодження проектів планів
приватизації державного майна підприємств (планів розміщення акцій відкритих акціонерних товариств), які провадять діяльність, пов'язану з
державною таємницею»
Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку погодження Фондом державного майна України, його регіональними
відділеннями та представництвами розміру плати за оренду державного майна»
Наказ Фонду державного майна України 10.05.2012 № 639 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів
акцій акціонерних товариств»
Наказ Фонду державного майна України від 13.08.2012 № 3302 «Про затвердження Переліку безоплатних адміністративних послуг, які надаються
Фондом державного майна України»
Наказ Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності»
Наказ Фонду державного майна України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 04.11.2013 № 3541/808
«Про затвердження Методики формування конкурсних умов продажу та вартості єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі
у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації та корпоратизації державних вугледобувних підприємств»
Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.97 № 344 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
картоплею та плодоовочевою продукцією»
Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 27.05.96 № 293 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
алкогольними напоями»
Наказом Міністерства освіти України від 20 липня 1995 року № 217 «Інструкція про організацію та діяльність ліцею»
Наказом Міністерства охорони здоров'я від 18.12.95 № 235 «Про затвердження Державних санітарних правил для підприємств порошкової
металургії»
Норми часу і чисельності працівників державних установ ветеринарної медицини на проведення забою тварин і переробку продукції
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Питання Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку
Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі
Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів,
що переміщуються ними
Повітряний кодекс України
Податковий кодекс України
Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат
Положення про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат
Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та порядок видачі свідоцтв
Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності
Положення про експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів
Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Положення про порядок анулювання сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання та їх поновлення після анулювання
Положення про порядок вступу банків до Національної системи масових електронних платежів та припинення їх членства в системі, затверджене
Рішенням Ради Платіжної організації Національної системи масових електронних платежів (протокол від 12.06.2008 № 120)
Положення про централізований племінний облік у конярстві
Порядок ведення Реєстру культурних цінностей, на які видано свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з
території України
Порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування
Порядок позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-медичних експертів працівникам установ, в яких проводяться
судово-медичні експертизи
Порядок проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затверджений наказом
Міністерства транспорту України від 20.08.2004 № 757
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Порядок реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти
Порядок розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну
Порядок складання кваліфікаційних іспитів з сертифікації аудиторів банків, затверджений Національним банком України від 20.03.2006
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 762 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її
межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного
до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації
яких приєдналася Україна»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць,
обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» від 13 березня 2002 р. № 318
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні»
від 8 лютого 2006 р. № 119
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погодження рішення про створення наукового парку»
постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20 грудня 1997 р. № 1442
Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення безпечних умов для міжміських і міжнародних перевезень автомобільним
транспортом» від 18 серпня 1994 р. № 567
Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та
біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря» від 13 березня 2002 р. № 300
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» від 13.04.2011
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного резервного насіннєвого фонду» від 27 червня 2003 р. № 977
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю» від 19.08.2015
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або
видів господарської діяльності за декларативним принципом» від 7 грудня 2016 р. № 922
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази малих виробництв
виноробної продукції вимогам законодавства» від 03.10.2018
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних
виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу» від 23 травня 2012 р. № 459
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби» від 02.07.2014
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» від 13.04.2011
Постанова Кабінету Міністрів України «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» від 23 травня 2007 р. № 761
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів,
правил користування ними та охорони» від 30 березня 1994 р. № 198
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських
засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»
від 30 листопада 2016 р. № 929
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо
небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України» від 13.07.2016
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними
відходами» від 13.07.2016
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки
відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності» від 13.01.2016
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України» від 09.07.2014
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» від 16.12.2015
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» від 11.02.2015
постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України» від 30.06.2015
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин
загальнодержавного значення » від 17 січня 1995 р. № 33
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад » від 5 серпня 1998 р. № 1240
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного
пункту» від 22 лютого 2008 р. № 79
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів » від 3 серпня 1998 р. № 1216
Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів» від 20 червня 2007 р.
№ 848
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України»
від 26 вересня 1997 р. № 1069
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження
товару з України» від 09.12.2015
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів
їх переробки» від 28 березня 2018 р. № 209
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26.10.2011
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду»
від 12 липня 2005 р. № 557
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення
господарської діяльності в них» від 8 травня 1996 р. № 486
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів
надання житлово-комунальних послуг» від 16 червня 2005 р. № 481
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку декларування зерна суб'єктами зберігання зерна» від 12.12.2002
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» від 27.12.2001
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових
користувань в лісах України » від 23 квітня 1996 р. № 449
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку звільнення від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість
устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), що ввозяться в Україну суб'єктами підприємницької діяльності для реалізації
затвердженого в установленому порядку інвестиційного проекту на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області» від 29 квітня 1999 р.
№ 755
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» від 23.05.2011
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення постійного та обов'язкового аварійно-рятувального обслуговування
суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій» від 11.01.2017
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі
господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик),
надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погодження перепрофілювання, консервації або припинення діяльності
вугледобувних підприємств протягом строку дії умов договору купівлі-продажу таких підприємств» від 10 квітня 2013 р. № 375
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» від 05.06.2013 № 440
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм
та визнання їх такими, що втратили чинність » від 30 червня 2010 р. № 543
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту»
від 18 лютого 1997 р. № 176
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»
від 25 березня 1999 р. N 465
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» від 3 грудня 2009 р. № 1342
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат» від 22 жовтня 2008 р.
№ 929
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» від 01.08.2013
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок» від 28.02.2018
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів» від 31.05.2017
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання» від 16.12.2015
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»
від 13.01.2016
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки» від 24.02.2016
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів» від 21.06.2017
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в
потенційно вибухонебезпечних середовищах» від 28.12.2016
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні» від 10.03.2017
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску» від 28.12.2016
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання» від 24.05.2017
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення
радіоактивних відходів» від 17.10.2018
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового порядку підтвердження відповідності продукції іноземного походження,
яка постачається в рамках проектів міжнародної технічної допомоги для зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення
об'єкта »Укриття« в екологічно безпечну систему» від 29.06.2004
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29 грудня 2003 р. № 2067
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку »
від 28 квітня 2009 р. № 422
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми декларації страховика про операції з перестрахування» від 13.06.2002
Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-6.21-02), (НПАОП
0.00-6.22-02)» від 11 липня 2002 р. № 956
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств» від 28 жовтня 1997 р. № 1183
Постанова Кабінету Міністрів України «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями
та залізничними переїздами» від 18 січня 2001 р. № 30
Постанова Кабінету Міністрів України «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших
населених пунктів» від 08.04.1999
Постанова Кабінету Міністрів України № 642 від 18.10.93 р. «Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р.
№ 706 "Про затвердження Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії"»
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з
оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів»
постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах»
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. № 733 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування
відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних
вантажів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 705 «Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються
Міністерством екології та природних ресурсів і Державною службою геології та надр»
Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 591 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються
Державною інспекцією ядерного регулювання, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за
здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії»
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна»
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху»
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 386 «Про затвердження Порядку продажу об’єктів великої приватизації державної
власності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 «Про затвердження Порядку розроблення нормативів гранично допустимого
скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956«Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»
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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 930 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми
експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему»
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях
водного фонду»
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2012 р. № 1222 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів паливно-енергетичного
комплексу, що передаються в оренду чи концесію»
Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. № 466 «Про затвердження Положення про Державний реєстр національного
культурного надбання»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 301 «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження
діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 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»
Постанова Кабінету Міністрів України 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 469 «Деякі питання видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених
для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 445 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 446 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
поводження з небезпечними відходами»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 979 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування
майнових ризиків під час промислової розробки родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 980 «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування
майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних
родовищ»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1490 «Про затвердження Порядку і умов використання рибних та інших водних
живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. № 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1998 р. № 1427 «Про затвердження Порядку реалізації за межі України компонентів
донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. № 114 «Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для
промислового освоєння»
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208 «Про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1373 «Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення
радіоактивних матеріалів територією України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1374 «Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні
спеціального дозволу на право користування надрами»
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на
застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства,
внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства»
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570 «Про організацію та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої,
газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу»
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1718 «Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел
іонізуючого випромінювання»
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1402 «Про затвердження Правил транспортування тварин»
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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2005 р. № 38-р «Про реекспортні операції з товарами іноземного походження»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 262 «Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру виробників
продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 848 «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1080 «Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового
експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 1995 р. № 33 «Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних
копалин загальнодержавного значення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 р. № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту»
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів
автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 40 «Про затвердження нормативів мінімального забезпечення населення державними
та комунальними закладами охорони здоров'я, що здійснюють реалізацію лікарських засобів»
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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які
імплантують»
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 217 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень трактористамашиніста»
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 308 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації
(випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі»
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 320 «Про затвердження Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через
державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 р. № 775 «Про затвердження Положення про організацію ремонту та модернізації
озброєння і військової техніки іноземних замовників»
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1872 «Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони
громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1790 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі та надання послуг з
постачання скрапленого вуглеводневого газу для побутових потреб населення та інших споживачів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 1994 р. № 326 «Про впорядкування реалізації алкогольної продукції вітчизняного виробництва»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню
у формі відкритих даних»
Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій»
Постанова Кабінету Міністрів України 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»
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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. № 1109 «Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний
нагляд в Україні»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. № 808 «Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично
модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням
законодавства про природно-заповідний фонд»
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355 «Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання»
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення
зворотними водами»
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963 «Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок
самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого
шару ґрунту) без спеціального дозволу»
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 992 «Про затвердження Порядку здійснення спеціального використання
водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній
(морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України»
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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 1996 р. № 123 «Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне
використання диких тварин»
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 1999 р. № 83 «Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок
коштів державного бюджету»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1026 «Про затвердження Умов запобігання розкраданню рослин, включених до
переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 693 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства
про рекламу»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 772 «Про затвердження Порядку переміщення через державний кордон
відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій та радіоактивних матеріалів, утворених в результаті його переробки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 «Про прикордонний режим»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. № 1768 «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам'ятки
культурної спадщини»
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Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1367 «Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу
сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних
вузлів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348 «Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. № 728 «Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних
та непридатних до споживання товарів предметів) гуманітарної допомоги»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 423 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на транзитне переміщення не
зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 219 «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на
узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання»
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів подвійного використання»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах »
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1996 р. № 479 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань та державної
реєстрації технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269 «Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального
моря від забруднення та засмічення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 155 «Деякі питання заходження іноземних невійськових суден до річкових портів
України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 787 «Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного
споживання електроенергії холодильними приладами»
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на
автобусному маршруті загального користування»
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2012 р. № 1145 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на
зайняття народною медициною (цілительством)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»
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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 979 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру рибогосподарських
водних об’єктів (їх частин)»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 980 «Про затвердження Детальних правил виробництва органічних морських
водоростей»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів
благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання» дозволів
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1063 «Деякі питання реалізації пілотного проекту рекультивації земель
лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних
дозволів на користування надрами»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування
надрами»
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. № 421 «Про затвердження Порядку виконання Плану здійснення заходів на об'єкті
"Укриття "»
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 913 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр»
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 295 «Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної
реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 р. № 209 «Про затвердження Правил охорони електричних мереж»
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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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку»
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза
межами населених пунктів»
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1146 «Про затвердження Порядку передачі повноважень з управління
корпоративними правами держави суб’єктам управління об’єктами державної власності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення
видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території
України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 676 «Про затвердження Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного
страхування цивільної авіації»
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 954 «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних
та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання»
Постанова кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 457 «Про затвердження Статуту залізниць України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. № 1236 «Про затвердження Порядку переробки винограду, плодів та ягід на
виноматеріали на давальницьких умовах»
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 766 «Про затвердження Порядку депонування коштів, не сплачених учасникам
інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в
установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній»
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 440 «Про затвердження Порядку справляння плати за здійснення дозвільних
процедур у сфері використання ядерної енергії»
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних
засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії »
Постанова Кабінету Міністрів України 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 р. № 838 «Деякі питання виконання діючих та нових інвестиційних проектів (програм,
договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини»
Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 939 «Питання розпорядження геологічною інформацією»
постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1115 «Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного
спорту»
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 238 «Про затвердження Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу
з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі
приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств»
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 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»
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1567 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на
автомобільному транспорті»
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються
Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління,
і розміру плати за їх надання»
Постанова Кабінету Міністрів України ід 27 липня 1995 р. № 555 «Про затвердження Санітарних правил в лісах України»
Постанова Кабінету Міністрів Укураїни від 14 квітня 1997 р. № 323 «Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей
в Україні»
Постанова Кабінету МіністрівУкраїни «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» від 27 червня 2007 р. № 879
Постанова Кабінету Мінністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями»
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку»
від 12 липня 2006 р. № 974
Постанова КМУ «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби
платних послуг» від 26 жовтня 2011 р. № 1098
Постанова КМУ «Питання ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних виробів з метою виробництва
техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу» від 23 травня 2012 р. № 459
Постанова КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних видів економічної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області
та Порядку розгляду інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності на території пріоритетного розвитку у
Волинській області» від 6 грудня 1999 р. № 2210
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок розпорядження картографічною інформацією» від 25 березня 1997 р. № 269
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Постанова КМУ «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»від 25 липня 2007 р. № 953
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів» від 20 травня 2009 р. № 490
Постанова КМУ «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного» від 5 жовтня 2004 р. № 1307
Постанова КМУ «Деякі питання видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 13.04.2011
Постанова КМУ «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів» від 3 лютого 2010 р. № 260
Постанова КМУ «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» від 10.10.2018
Постанова КМУ «Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи
надзвичайного стану» від 31 жовтня 2012 р. № 998
Постанова КМУ «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»
від 23 листопада 2016 р. № 852
Постанова КМУ «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами
адміністративних послуг» від 1 серпня 2011 р. № 835
Постанова КМУ «Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів
сільськогосподарських рослин»
Постанова КМУ «Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів
сільськогосподарських рослин » від 23 липня 2009 р. № 808
Постанова КМУ «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою
щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру» від 31 серпня 2016 р.
№ 580
Постанова КМУ «Питання забезпечення реалізації статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"»
Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та
роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» від 30 листопада 2016 р. № 929
Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних
речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України» від 13 липня 2016 р. № 445
Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та
Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» від 4 червня 2007 р. № 795
Постанова КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних видів економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області,
для яких встановлено спеціальний режим інвестиційної діяльності, та Порядку розгляду і схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у
спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області» від 18 червня 1999 р. № 1065
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» від 27 січня 1995 р. № 59
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України»
від 03.09.2014
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про використання повітряного простору України» від 6 грудня 2017 р. № 954
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок» від 28 грудня 2000 р. № 1921
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів» від 17 серпня
1998 р. № 1315
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/
видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» від 13 липня 2000 р. № 1120
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про механізм розрахунків під час закупівлі сільськогосподарської продукції і продовольства для
державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий товарний ринок» від 17 серпня 1998 р. № 1288
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення»
від 17 січня 1995 р. №33
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устатковання, технічних та транспортних
засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива» від 18 травня 2011 р. № 581
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» від 17 жовтня 2012 р. № 1051
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки»
від 28 березня 2018 р. № 209
Постанова КМУ «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 » від 3 лютого 1997 р. № 146
Постанова КМУ «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» від 17
жовтня 2013 р. № 761
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів у вугільній галузі, для реалізації яких надається державна підтримка/
допомога у формі державних гарантій» від 13 вересня 2017 р. № 742
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності» від 6 червня 2007 р. № 803
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої особам внаслідок запровадження карантину
(карантинних обмежень) тварин або у зв’язку з проведенням процедур і робіт щодо ліквідації особливо небезпечних (карантинних) хвороб»
від 31 жовтня 2012 р. № 1003
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Постанова КМУ «Про затвердження Порядку депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних
компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів
інвестиційних фондів та інвестиційних компаній» від 06.05.2000
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» від 14 вересня
2005 р. № 902
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту
господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих
бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14 серпня 2013 р. № 581
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання пільгових кредитів для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих
технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива» від 18 травня 2006 р. № 695
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля» від 13 грудня 2017 р. № 1026
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підтвердження факту втрати платником податку застрахованого майна » від 26 листопада 2003 р.
№ 1834
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану
атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях » від 13 березня 2002 р. № 301
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми» від 18 лютого 2016 р. № 118
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання
вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» від 5 червня 2013 р. № 440
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» від 30 травня
2011 р. № 594
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів» від 9 червня 2011 р. № 701
Постанова КМУ «Про затвердження Правил санітарної охорони території України» від 22.08.2011
Постанова КМУ «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу» від 31 жовтня 1995 р. № 870
Постанова КМУ «Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони
туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"» від 4 жовтня 2000 р. № 1507
Постанова КМУ «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами шляхом електронних торгів» від 17 жовтня 2018 р. № 848
Постанова КМУ «Про розміри зборів за послуги, що надаються інспекціями державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій » від 17 березня 1998 р. № 298
Постанова КМУ «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» від 13 березня 2002 р. № 316
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26 жовтня 2011 р. № 1107
Постанова КМУ «Про структурну перебудову в галузі кінематографії» від 9 червня 1997 р. № 563
Постанова Національного банку від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в
національній та іноземних валютах»
Постанова Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та
банківських групах» від 11.06.2018
Постанова Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам,
національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій» від 09.08.2002
Постанова Національного банку України від 28.08.2001 № 368 «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні»
Постанова Національної комімісії, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики від 15.06.2012 № 749 «Про затвердження
Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єктів
електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії»
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.06.2018 № 374
«Про затвердження форм звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 309
«Про затвердження Кодексу системи передачі»
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312
«Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.06.2018 № 428
«Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,
законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу»
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 21.09.2017 № 1156
«Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу»
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.12.2015 № 3054
«Про затвердження Методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем»
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.04.2017 № 601
«Про затвердження Порядку формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів»
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Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27.07.2017 № 980
«Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі
електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493
«Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494
«Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 02.11.2012 № 1421 «Про затвердження Порядку
встановлення, перегляду та припинення дії »зеленого« тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності та приватних
домогосподарств»
Постанова Нацком.енергетики «Про затвердження Кодексу системи передачі» від 14.03.2018
Постанова Нацком.енергетики «Про затвердження Порядку затвердження, коригування та вилучення інвестиційної складової в тарифі на
електричну енергію» від 23.02.2017
Постанова Нацком.енергетики «Про затвердження Порядку комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики
з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями)» від 04.04.2017
Постанова Нацком.енергетики «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» від 14.03.2018
Постанова НБУ «Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації» 24.12.2015
№926
Постанова НБУ «Про затвердження Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку» від 21.05.2015
Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж» від 21.11.2013
Постанова НКРЕКП 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку»
Постанова Правління Національного банкку України від 19.04.2004 № 166 «Про вивезення з України та ввезення в Україну готівкових гривень»
Постанова Правління Національного банку від 13.11.2018 № 120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до
Національного банку України»
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»
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 нормативно-правових актів
Національного банку України»
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його
власників»
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»
Постанова правління Національного банку України від 04.03.2009 № 116 «Про встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу банків у
гривнях на 2009 рік»
Постанова Правління Національного банку України від 04.07.2007 № 243 «Про затвердження Правил з технічного захисту інформації для
приміщень банків, у яких обробляються електронні банківські документи »
Постанова Правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних
засобів»
Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2009 № 463 «Про затвердження граничного ліміту на вивезення за межі України
валюти України на 2009 рік»
Постанова Правління Національного банку України від 07.12.2016 № 408 «Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на
зберігання до уповноважених банків»
Постанова правління Національного банку України від 10.08.2005 № 280 «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну»
Постанова Правління Національного банку України від 12.08.2003 № 333 «Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються
(здійснюються) Національним банком України»
Постанова Правління Національного банку України від 18.02.2004 № 60 «Про затвердження Положення про порядок валютного регулювання та
валютного контролю в особливий період»
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»
Постанова Правління Національного банку України від 22.07.2014 № 435 «Про затвердження Інструкції щодо організації роботи банківської
системи в надзвичайному режимі»
Постанова Правління Національного банку України від 27.06.2008 № 189 «Про затвердження Положення про особливості реорганізації банку за
рішенням його власників»
Постанова правління Національного банку України від 27.11.2018 № 130 «Про затвердження Правил застосування переліку документів, що
утворюються в діяльності Національного банку України та банків України»
Постанова Правління Національного банку України від № 380 від 17.11.97 «Про затвердження Положення "Про структуру системи банківського
нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків"»
Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку» 21.05.2015 № 328
Постанова Правління НБУ від 24.12.2015 № 926 «Про затвердження Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам
послуг з інкасації»
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Постанова УКООПСПІЛКИ № 200 від 27.12.93 «Про затвердження нормативних документів, що регламентують порядок роботи об'єктів
громадського харчування споживчої кооперації України»
Правила перевезення вантажів дрібними відправками, затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 № 542
Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва
Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці
Правила переадресування вантажів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 № 542
Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні, затверджені Наказом Міністерства транспорту України від
28.05.2002 № 334

Назва НПА

Посилання на НПА

Номер

Видавник

Дата

Правила перевезення вантажів дрібними відправками,
затверджені Наказом Міністерства транспорту України від
20.08.2001 № 542

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0797-01/print

Правила ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і
продуктів бджільництва

z0738-00

36096

Мінагрополітики України

20.09.2000

Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської
птиці

z0850-01

34330

Гол.держ.інспектор
ветмедицини

07.09.2001

Правила переадресування вантажів, затверджені наказом
Міністерства транспорту України від 20.08.2001 № 542

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0794-01

Правила перевезення вантажів у прямому змішаному
залізнично-водному сполученні, затверджені Наказом
Міністерства транспорту України від 28.05.2002 № 334

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0566-02/print

Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які
підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю

z1032-02

32074

Мінтранс України

09.12.2002

Правила перевезення швидкопсувних вантажів (стаття 5
Статуту)

z1031-02

32103

Мінтранс України

09.12.2002

z0163-17

46398

Міноборони України

23.12.2016

n0001303-80

44717

Держжитлокомунгосп
України

17.06.1980

Правила поведінки на кваліфікаційному іспиті (перший та
другий етап) з сертифікації аудиторів банків, затверджений
Національним банком України від 20.03.2006
Правила схвалення організацій з підготовки до технічного
обслуговування авіаційної техніки державної авіації (Частина147В)
Правила тримання собак, котів і хижих тварин у населених
пунктах Української РСР*

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/n0002491-06/
print

Про авторське право і суміжні права

3792-12

43343

Верховна Рада України

23.12.1993

Про адвокатуру та адвокатську діяльність

5076-17

7804

Верховна Рада України

05.07.2012

Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг»

3771-12

43346

Верховна Рада України

23.12.1993

Про видачу Засвідчувальному центру Національного банку
України свідоцтва про акредитацію засвідчувального центру

v1833323-12

6412

Мін'юст України

13.12.2012

Про визнання свідоцтв про державну реєстрацію друкованих
засобів масової інформації недійсними

v1454323-11

10653

Мін'юст України

30.05.2011

Про викладення в новій редакції наказу Міністерства освіти
і науки України від 10.12.2003 № 811 «Про затвердження
Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та
обліку документів про освіту державного зразка»

z1129-07

21577

МОН України

13.08.2007

Про використання Автоматизованої підсистеми «Рецензент»
рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна
України, його регіональних відділень та представництв

z1601-12

7640

Фонд державного майна

16.07.2012

Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом

2343-12

44268

Верховна Рада України

14.05.1992

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні

448/96-вр

41149

Верховна Рада України

30.10.1996

Про державний реєстр представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених)

z0224-94

42712

Держпатент України

30.08.1994

Про державну монополію на виробництво та обіг алкоголю і
тютюнової продукції

748/99

37907

Президент України

28.06.1999

Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які
стосуються права автора на твір

1756-2001-п

33809

Кабінет Міністрів України

27.12.2001

Про державну реєстрацію друкованих засобів масової
інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних
зборів

1287-97-п

40337

Кабінет Міністрів України

17.11.1997

Про державну реєстрацію прав автора на твори науки,
літератури і мистецтва

532-95-п

42092

Кабінет Міністрів України

18.07.1995
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Назва НПА

Посилання на НПА

Номер

Видавник

Дата

Про Державну службу України з питань геодезії, картографії та
кадастру

15-2015-п

2165

Кабінет Міністрів України

14.01.2015

Про деякі питання здійснення страхування майбутнього
врожаю кукурудзи на зерно з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

z0966-16

45659

Нацкомфінпослуг

16.06.2016

Про деякі питання здійснення страхування майбутнього
врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з
державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на
весняно-літній період вирощування

z0649-16

45788

Нацкомфінпослуг

07.04.2016

Про деякі питання здійснення страхування
майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

z1023-16

46066

Нацкомфінпослуг

30.06.2016

Про деякі питання здійснення страхування майбутнього
врожаю соняшнику з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

z1242-15

164

Нацкомфінпослуг

24.09.2015

Про деякі питання здійснення страхування майбутнього
врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від
сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування

z1672-15

45607

Нацкомфінпослуг

10.12.2015

Про деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження
на проведення повірки засобів вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології

z1253-16

45942

Мінекономрозвитку
України

29.08.2016

v0962500-15

45569

Національний банк

29.12.2015

Про дозвіл на культивування у 1998 році сортів і гібридів маку
та конопель, занесених до Реєстру сортів рослин України на
1998 рік, сільськогосподарським підприємствам за переліком,
визначеним Мінагропромом

435-98-р

39765

Кабінет Міністрів України

16.06.1998

Про дорожній рух

3353-12

43826

Верховна Рада України

30.06.1993

Про ефективне управління майновими правами
правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних
прав

2415-19

неактуальне

Верховна Рада України

15.05.2018

1255-15

30599

Верховна Рада України

18.11.2003

1408

Кабінет Міністрів України

17.11.2004

Кабінет Міністрів України

27.07.1994

5942

Мін'юст України

25.01.2013

1175

Мінагрополітики України

31.12.2004

1014

Кабінет Міністрів України

06.08.2008

Про додаткові вимоги до небанківських фінансових установ,
національного оператора поштового зв'язку, що отримали
(або отримують) право на здійснення валютних операцій

Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень
Про забезпечення доступності лікарських засобів
Про забезпечення реалізації деяких положень Закону України
«Про зерно та ринок зерна в Україні»
Про загальну класифікацію та оцінку вартості природного
каміння

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/152-2017%D0%BF
1569-2004-п
512-94-п

Про заміну ліцензій на провадження господарської діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора) на свідоцтва про право на здійснення
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна,
керуючого санацією, ліквідатора)

v175-323-13

Про запровадження державних форвардних закупівель зерна

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/736-2007%D0%BF

Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней

z0362-05

Про запровадження марок акцизного збору на імпортні
алкогольні напої з вмістом спирту етилового від 1,2 до
8,5 відсотка об'ємних одиниць та внесення змін і доповнень
до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо порядку
реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1956-98%D0%BF?lang=ru

Про запровадження режиму державних заставних закупівель
зерна

705-2008-п

Про запровадження режиму державних заставних закупівель
зерна

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/705-2008%D0%BF

Про затвердження «Вимог до проведення атестації Систем
експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та
трубопроводів АЕС»

z1249-05

25949

Держатомрегулювання
України

10.10.2005

Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні
вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів
цивільної авіації»

z1056-17

47291

Державіаслужба України

20.07.2017

Про затвердження Авіаційних правил України
«Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0687-16
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Назва НПА

Посилання на НПА

Про затвердження Авіаційних правил України «Правила
сертифікації суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу
повітряних перевезень»
Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових
документів
Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в
Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного
контролю та нагляду

Номер

Видавник

Дата

z0407-18

Державіаслужба України

15.03.2018

z0009-07

Мінтрансзв'язку України

13.12.2006

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0768-04

Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог утримання
птиці в особистих селянських господарствах

z0042-07

1081

Держветмедицини

19.12.2006

Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог щодо
заготівлі і переробки воскосировини

z0994-02

1723

Мінагрополітики України

07.06.2002

Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для боєнь,
забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою
тварин

z0121-04

1433

Держветмедицини

14.01.2004

Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для
птахівничих господарств і вимог до їх проектування

z0565-01

1758

Гол.держ.інспектор
ветмедицини

03.07.2001

Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для ринків

z0314-96

41451

Мінагропром України

04.06.1996

Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил для
суб'єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки
птиці та виробництва яйцепродуктів, Правил ветеринарносанітарної експертизи яєць свійської птиці

z0849-01

34334

Гол.держ.інспектор
ветмедицини

07.09.2001

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку,
що подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів

z0386-13

5886

НКЦПФР

12.02.2013

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку,
що подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації про результати
діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління
активами

z1119-13

4958

НКЦПФР

11.06.2013

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку,
що подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації про результати
діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління
активами

z1119-13

4957

НКЦПФР

11.06.2013

Про затвердження Вимог до аудиторського висновку,
що подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску,
випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів,
звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів
інститутів спільного інвестування)

z1827-13

4138

НКЦПФР

08.10.2013

Про затвердження Вимог до договору про обслуговування
випусків цінних паперів між емітентом і Центральним
депозитарієм

z1500-13

4383

НКЦПФР

06.08.2013

Про затвердження Вимог до облаштування та технічного
оснащення пунктів габаритно-вагового контролю на
автомобільних дорогах загального користування

z1171-16

46024

Мінінфраструктури

28.07.2016

Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги
поштового зв'язку і визнання таким, що втратило чинність,
рішення НКРЗІ від 17 жовтня 2017 року № 535

z0986-18

48245

НКРЗІ

07.08.2018

Про затвердження Державних гігієнічних нормативів
«Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у
продуктах харчування та питній воді»

z0845-06

24610

МОЗ України

03.05.2006

Про затвердження державних санітарних правил «Основні
санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України»

z0552-05

27331

МОЗ України

02.02.2005

Про затвердження Державних санітарних правил і
норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації
рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних
процедур»

z1256-07

22287

МОЗ України

04.06.2007

Про затвердження Державних санітарних правил і норм для
підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та
інших водних живих ресурсів

z0435-03

Декларація
про відповідність
(свідоцтво
виробника
про якість)

МОЗ України

06.05.2003

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з
питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів

z1041-18

48427

МВС України

04.08.2018
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Назва НПА

Посилання на НПА

Номер

Видавник

Дата

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з
питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів

z1041-18

48443

МВС України

04.08.2018

Про затвердження деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

z1203-11

9756

Національний банк

08.09.2011

Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення
(свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових
радіонавігаційних систем

z0451-17

46227

Мінагрополітики України

16.03.2017

Про затвердження зразка Реєстраційного посвідчення
(свідоцтва) власника (користувача) апаратури супутникових
радіонавігаційних систем

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0451-17

Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення
(тимчасового вивезення) культурних цінностей з території
України

984-2000-п

36349

Кабінет Міністрів України

20.06.2000

Про затвердження зразка технічного свідоцтва придатності
нових будівельних виробів для застосування

z0311-18

47810

Мінрегіон України

26.02.2018

Про затвердження зразків заяв щодо видачі,
переоформлення, видачі дубліката, анулювання свідоцтва
на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних
цінностей з території України та повідомлення про відмову в
його видачі

z0502-14

3306

Мінкультури України

14.04.2014

Про затвердження зразків заявок, що подаються суб'єктами
господарювання на випробування та державну реєстрацію
пестицидів та агрохімікатів

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0389-08

Про затвердження зразків Посвідчення про державну
реєстрацію, дозволу на використання залишків пестицидів
і агрохімікатів, дозволу на виготовлення та застосування
дослідних партій вітчизняних пестицидів і агрохімікатів і
зразка етикетки

https://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/z1226-06

Про затвердження Інструкції з використання контрольних
пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті

z0946-10

13699

Мінтрансзв'язку України

24.06.2010

Про затвердження Інструкції з контролювання якості нафти і
нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України

z0762-07

22289

Мінпаливенерго України

04.06.2007

Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у
Збройних Силах України

z1192-17

47206

Міноборони України

17.08.2017

Про затвердження Інструкції з обліку та звітності при технічній
експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення
польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1264-03

Про затвердження Інструкції з організації діяльності
кінологічних підрозділів Національної поліції України

z1544-16

46692

МВС України

01.11.2016

Про затвердження Інструкції з організації митного контролю
та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень,
що переміщуються (пересилаються) через митний кордон
України

z1081-07

21478

Держмитслужба України

03.09.2007

Про затвердження Інструкції з організації обліку музейних
предметів

z1129-16

46029

Мінкультури України

21.07.2016

Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого
самоврядування щодо виконання вимог законів та інших
нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної
безпеки, цивільного захисту

z0276-17

46325

МВС України

06.02.2017

Про затвердження Інструкції з організації службової кінології в
Національній гвардії України

z1213-14

2899

МВС України

05.08.2014

Про затвердження Інструкції з порядку ветеринарного
клеймування шкіряної та хутрової сировини

z0855-01

1755

Гол.держ.інспектор
ветмедицини

03.07.2001

Про затвердження Інструкції з приймання, зберігання,
відпуску, транспортування та обліку спирту етилового (Форми
П-18, П-21, П-23, П-20, П-22, П-24, П-29, П-28, П-27, П-26)

z0591-09

16665

Мінагрополітики України

13.04.2009

Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації
сальмонельозу птиці

z1344-16

45939

Мінагрополітики України

19.09.2016

Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх
закріплення межовими знаками

z0391-10

928

Держкомзем

18.05.2010

Про затвердження Інструкції про звільнення від виконання
вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної
сертифікації суден України

z0238-13

5950

Мінінфраструктури

24.01.2013

Про затвердження Інструкції про огляд баз для стоянки
маломірних (малих) суден

z0914-04

28582

Мінтранс України

16.07.2004
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Посилання на НПА

Номер

Видавник

Дата

Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють
плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах
України

z0400-01

34928

Мінтранс України

19.04.2001

Про затвердження Інструкції про організацію
раціоналізаторської роботи в Державній службі спеціального
зв'язку та захисту інформації України

z1621-13

4302

Адміністрація
Держспецзв’язку

02.09.2013

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію
та внесення до реєстрів відомостей про передачу права
власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на
використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг

z0718-01

34491

МОН України

03.08.2001

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію
та внесення до реєстру відомостей про передачу права
власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу
ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми

z0719-01

34477

МОН України

03.08.2001

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

z0637-98

39580

МВС України

21.08.1998

Про затвердження Інструкції про порядок виконання операцій
з купівлі інвестиційних монет України в населення

z0425-03

31495

Національний банк

21.05.2003

Про затвердження Інструкції про порядок виявлення у водіїв
транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи
іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

z1413-15

103

МВС України

09.11.2015

Про затвердження Інструкції про порядок депонування в
Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної
процедури

z0286-95

42289

Держпатент України

26.06.1995

Про затвердження Інструкції про порядок заповнення
заяв щодо отримання дозвільних документів, документів
про гарантії та інших документів, що надаються
Держекспортконтролем

z0090-04

Держекспортконтроль

09.01.2004

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення
контролю за виконанням судноплавними компаніями України
нормативних актів з питань безпеки судноплавства

z1584-04

27917

Мінтрансзв'язку України

26.11.2004

Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки,
закладення, зберігання і відпуску замороженого м'яса та
списання природних утрат його ваги, що утворилися при
зберіганні та перевезенні

z0335-08

19817

Держком.матеріального
резерву

07.04.2008

Про затвердження Інструкції про порядок і умови поставки,
закладення, зберігання і відпуску масла вершкового

z0655-08

19218

Держком.матеріального
резерву

25.06.2008

Про затвердження Інструкції про порядок надання
юридичним особам повноважень на проведення недержавної
експертизи товарів у галузі державного експортного
контролю

z0345-06

Держекспортконтроль

15.03.2006

Про затвердження Інструкції про порядок організації роботи
з відомчої реєстрації транспортних засобів, ведення їх обліку
та зняття з нього у Державній службі спеціального зв'язку та
захисту інформації України

z0373-15

2106

Адміністрація
Держспецзв’язку

18.02.2015

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права
на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей
та контролю за їх переміщенням через державний кордон
України

z0571-02

33029

Мінкультури України

22.04.2002

Про затвердження Інструкції про порядок пломбування в
морських портах суднових запірних пристроїв, призначених
для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять

z1713-16

46612

Мінінфраструктури

05.12.2016

Про затвердження Інструкції про порядок приймання,
зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених
для комунально-побутового споживання та автомобільного
транспорту

z0331-03

32972

Мінпаливенерго України

03.06.2002

Про затвердження Інструкції про порядок приймання,
транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і
нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України

z0805-08

19517

Мінпаливенерго України

20.05.2008

Про затвердження Інструкції про порядок проведення
класифікації авіаційного персоналу МНС України

z0238-12

8955

МНС України

07.12.2011
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МВС України

18.11.2013

Національний банк

28.08.2001

Про затвердження Інструкції про порядок проведення
судових експертиз та експертних досліджень паспортних
документів Головним експертно-криміналістичним центром
Державної прикордонної служби України

z2086-13

Про затвердження Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні

z0841-01

Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності
в Україні

z0034-96

МЗЕЗторг України

18.01.1996

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень та Науковометодичних рекомендацій з питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних досліджень

z0705-98

Мін'юст України

08.10.1998

Про затвердження Інструкції про схвалення типів суднового
радіо і навігаційного обладнання

z0653-03

31166

Мінтранс України

37816

Про затвердження Інструкції щодо попередження та ліквідації
хвороб і отруєнь бджіл

z0131-01

1777

Гол.держ.інспектор
ветмедицини

30.01.2001

Про затвердження інструкцій про заходи з профілактики
та ліквідації інфекційного бронхіту курей, інфекційного
ларинготрахеїту птахів, хвороби Марека у курей, Інструкції
про заходи боротьби з грипом птиці

z0916-01

34252

Гол.держ.інспектор
ветмедицини

17.10.2001

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм
державних статистичних спостережень у галузі сільського
господарства

z0877-08

1013

Держкомстат України

27.08.2008

Про затвердження інструкцій щодо надання окремих видів
побутових послуг

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0803-00

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які
здійснюють діяльність з визначення причин настання
страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів)

z0691-11

10791

Держфінпослуг

19.05.2011

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть
займатися актуарними розрахунками

z0265-05

27250

Держфінпослуг

08.02.2005

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів
рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань
адміністрування недержавних пенсійних фондів

z1164-03

30375

Держфінпослуг

27.11.2003

Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб,
які здійснюють діяльність з визначення причин настання
страхового випадку в сільському господарстві (аварійних
комісарів)

z0779-11

906

Держфінпослуг

02.06.2011

Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які
можуть займатися актуарними розрахунками

z0796-06

24430

Держфінпослуг

20.06.2006

Про затвердження Кодексу газорозподільних систем

z1379-15

153

Нацком.енергетики

30.09.2015

v0311874-18

47790

Нацком.енергетики

14.03.2018

200-2018-п

47792

Кабінет Міністрів України

21.03.2018

Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної
енергії
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської діяльності у сфері
охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Державною службою з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини

34427

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/286-2016%D0%BF

Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним
транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів
автомобільним транспортом

1001-2015-п

463

Кабінет Міністрів України

02.12.2015

Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з перевезення пасажирів,
небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим,
морським транспортом

1186-2015-п

45588

Кабінет Міністрів України

23.12.2015

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності

1187-2015-п

45560

Кабінет Міністрів України

30.12.2015

z0084-17

46525

Мінекономрозвитку
України

23.12.2016

Про затвердження Методики повірки лічильників води з
механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів
DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації та внесення зміни
до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих
засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації,
та оформлення її результатів
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Про затвердження Навчальної програми підготовки експертівгемологів

z0740-01

34472

Мінфін України

07.08.2001

1185-2007-п

21265

Кабінет Міністрів України

03.10.2007

Про затвердження Обов'язкового мінімального переліку
досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного
походження, комбікормової сировини, комбікормів,
вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у державних
лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається
ветсвідоцтво (Ф-2)

z0761-98

39310

Мінагропром України

03.11.1998

Про затвердження описів і Порядку використання
посвідчення і печатки арбітражного керуючого (розпорядника
майна, керуючого санацією, ліквідатора)

z1875-12

6562

Мін'юст України

07.11.2012

Про затвердження Переліку безоплатних адміністративних
послуг, які надаються Фондом державного майна України

z1464-12

7487

Фонд державного майна

13.08.2012

Про затвердження Переліку документів, необхідних для
здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом
у внутрішньому сполученні

207-2009-п

16938

Кабінет Міністрів України

25.02.2009

Про затвердження Переліку документів, що створюються під
час діяльності Державної архівної служби України, державних
та інших архівних установ України, спеціальних установ
страхового фонду документації, із зазначенням строків
зберігання документів

z1963-13

3916

Мін'юст України

18.11.2013

Про затвердження Переліку кодів (позначень препаративних
форм) для технічних продуктів і пестицидних препаратів
міжнародної системи кодування

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z0751-11/
sp:max15
z0528-97

40414

МОЗ України

02.10.1997

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

725-2010-п

13156

Кабінет Міністрів України

25.08.2010

Про затвердження переліку платних адміністративних послуг,
які надаються Державною службою з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, органами та
установами, що належать до сфери її управління, і розміру
плати за їх надання

641-2011-п

10630

Кабінет Міністрів України

09.06.2011

Про затвердження переліку платних послуг, які надаються
підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної
поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх
надання

795-2007-п

22306

Кабінет Міністрів України

04.06.2007

Про затвердження Переліку типових видів документів, що
підлягають внесенню до Національного архівного фонду, які
створюються у науково-технічній та виробничій діяльності
підприємств, установ і організацій

z0873-14

2929

Мін'юст України

22.07.2014

Про затвердження Плану з організації звітування
територіальних органів юстиції перед Міністерством юстиції
України та центральними органами виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра юстиції України

v3242323-11

9540

Мін'юст України

31.10.2011

Про затвердження Плану перевірок діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) на IV квартал 2013 року

v2011323-13

4184

Мін'юст України

24.09.2013

Про затвердження Положення про апеляційну комісію з
питань інтелектуальної власності на сорти рослин

z0061-03

1643

Держсортслужба

08.01.2003

Про затвердження Положення про аукціонний продаж квот
на товари, експорт яких підлягає режиму квотування та
ліцензування у 1994 році

z0215-94

42732

МЗЕЗ

16.08.1994

Про затвердження Положення про безпечне укомплектування
екіпажами морських суден флоту рибної промисловості

z2151-12

802

Мінагрополітики України

03.12.2012

Про затвердження Положення про Вибухотехнічну
кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання
працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права
самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт

z0046-12

МВС України

15.12.2011

Про затвердження Положення про видачу сертифікатів
суб'єктів оціночної діяльності

z0312-02

33318

Фонд державного майна

14.03.2002

Про затвердження Положення про визначення банками
України розміру кредитного ризику за активними
банківськими операціями

v0351500-16

45651

Національний банк

30.06.2016

Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка
майнових прав інтелектуальної власності»

Про затвердження Переліку морських і річкових портів
України, де видаються свідоцтва про дератизацію або
свідоцтва про звільнення від дератизації
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Про затвердження Положення про Всеукраїнські
кінноспортивні змагання

z1099-05

26020

Мінагрополітики України

02.09.2005

Про затвердження Положення про делегування Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, окремих повноважень одній із
всеукраїнських асоціацій кредитних спілок

z1186-06

23956

Держфінпослуг

03.10.2006

Про затвердження Положення про Державне агентство
рибного господарства України

895-2015-п

514

Кабінет Міністрів України

30.09.2015

Про затвердження Положення про Державне агентство
України з питань кіно

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/277-2014%D0%BF

Про затвердження Положення про державне посвідчення на
право розповсюдження і демонстрування фільмів

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1315-98%D0%BF

Про затвердження Положення про Державний реєстр
випусків цінних паперів

z0735-12

8133

НКЦПФР

19.04.2012

Про затвердження Положення про Державний реєстр
друкованих засобів масової інформації та інформаційних
агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

z0689-07

22124

Мін'юст України

21.06.2007

380-2001-п

34923

Кабінет Міністрів України

23.04.2001

Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів
України на винаходи та порядок видачі патентів і Положення
про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і
послуг та порядок видачі свідоцтв

z0795-99

37633

Держкомнауки України

21.10.1999

Про затвердження Положення про Державний реєстр
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

z0064-02

33606

МОН України

10.01.2002

Про затвердження Положення про Державний реєстр
суб'єктів племінної справи у тваринництві

z1118-12

830

Мінагрополітики України

13.06.2012

Про затвердження Положення про Державний реєстр України
назв місць походження товарів і прав на використання
зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження
товарів

z1086-01

33963

МОН України

13.12.2001

Про затвердження Положення про Державний реєстр України
топографій інтегральних мікросхем

z0375-01

34949

МОН України

12.04.2001

Про затвердження Положення про Державну архівну службу
України

870-2015-п

499

Кабінет Міністрів України

21.10.2015

Про затвердження Положення про Державну інспекцію
України з безпеки на наземному транспорті

299-2014-п

2960

Кабінет Міністрів України

17.07.2014

z0173-06

25179

Мін'юст України

21.02.2006

Про затвердження Положення про Державний реєстр
наукових установ, яким надається підтримка держави

Про затвердження Положення про державну реєстрацію
друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення
про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів
інформаційної діяльності
Про затвердження Положення про Державну службу
експортного контролю України

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/159-2015%D0%BF

Про затвердження Положення про Державну службу України з
безпеки на транспорті

103-2015-п

2123

Кабінет Міністрів України

11.02.2015

Про затвердження Положення про Державну службу України
з питань праці

96-2015-п

2122

Кабінет Міністрів України

11.02.2015

Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну
школу

993-2008-п

18042

Кабінет Міністрів України

05.11.2008

Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію судових експертів

z0249-15

Мін'юст України

03.03.2015

Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну
комісію МВС та атестацію судових експертів Експертної служби
МВС

z0275-17

МВС України

08.02.2017

Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційну
комісію Служби безпеки України та атестацію судових
експертів

z0044-15

Служба безпеки України

24.12.2014

Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну
комісію та атестацію судових експертів Державної
прикордонної служби України

z1246-10

Адміністрація
Держкордонслужби

23.11.2010

Про затвердження Положення про Єдину державну
електронну базу з питань освіти

z1132-18

48707

МОН України

08.06.2018

Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден
у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі
України

z0233-98

39981

Мінтранс України

27.03.1998
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Номер

Видавник

Дата

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1390-16

Про затвердження Положення про здійснення публічної
пропозиції цінних паперів

z0837-18

48055

НКЦПФР

21.06.2018

Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку
замовлення, видачі та обліку документів про освіту
державного зразка

z0201-04

30246

МОН України

10.12.2003

Про затвердження Положення про іпотечне покриття
звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру
іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям
звичайних іпотечних облігацій

z0160-13

6233

НКЦПФР

27.12.2012

Про затвердження Положення про капітана морського
рибного порту

z1105-17

47213

Мінагрополітики України

15.08.2017

Про затвердження Положення про кваліфікаційне свідоцтво
сільськогосподарського дорадника та сільськогосподарського
експерта - дорадника

z0838-05

26712

Мінагрополітики України

26.04.2005

Про затвердження Положення про класифікацію, порядок
розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами

z0959-06

24490

Мінтрансзв'язку України

29.05.2006

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів
оціночної діяльності

z0060-16

45554

Фонд державного майна

31.12.2015

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів
оціночної діяльності у випадках відчуження військового
майна

z0202-15

2147

Міноборони України

20.01.2015

Про затвердження Положення про конкурсний відбір
суб'єктів оціночної діяльності у випадках оренди нерухомого
військового майна

z0699-15

1907

Міноборони України

06.04.2015

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з
визначення одержувачів бюджетних коштів для виконання
програми селекції у тваринництві та птахівництві на
підприємствах агропромислового комплексу

z1443-12

826

Мінагрополітики України

10.08.2012

Про затвердження Положення про контроль за відповідністю
імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній
практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/73-96%D0%BF

Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з
атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників

z1219-14

2708

МВС України

17.09.2014

Про затвердження Положення про Міністерство аграрної
політики та продовольства України

1119-2015-п

485

Кабінет Міністрів України

25.11.2015

Про затвердження Положення про Міністерство
інфраструктури України

460-2015-п

Кабінет Міністрів України

30.06.2015

Про затвердження Положення про Міністерство культури
України

495-2014-п

2762

Кабінет Міністрів України

03.09.2014

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки
України

630-2014-п

2456

Кабінет Міністрів України

16.10.2014

Кабінет Міністрів України

02.07.2014

Про затвердження Положення про Міністерство охорони
здоров'я України
Про затвердження Положення про Міністерство юстиції
України

228-2014-п

Про затвердження Положення про набори даних, які
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

835-2015-п

505

Кабінет Міністрів України

21.10.2015

z0905-07

22224

Мінтрансзв'язку України

14.06.2007

Про затвердження Положення про навігаційне забезпечення
судноплавства на внутрішніх водних шляхах України
Про затвердження Положення про національний екранний
час та його використання суб'єктами кінематографії та
телебачення

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1436-98%D0%BF

Про затвердження Положення про об'єднання професійних
учасників фондового ринку

z0182-13

6184

НКЦПФР

27.12.2012

Про затвердження Положення про обіг складських документів
на зерно

z0605-03

1481

Мінагрополітики України

27.06.2003

Про затвердження Положення про обов'язкові критерії та
фінансові нормативи, а також вимоги, що обмежують ризики в
діяльності фінансових компаній - управителів при здійсненні
діяльності із залучення коштів установників управління
майном для фінансування об'єктів будівництва та/або
здійснення операцій з нерухомістю

z1311-17

47268

Нацкомфінпослуг

08.08.2017

Про затвердження Положення про орган, уповноважений
проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів

z0757-08

19022

Мінтрансзв'язку України

16.07.2008
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Про затвердження Положення про органи безпеки
дорожнього руху Міністерства оборони України

z0804-99

37438

Міноборони України

01.11.1999

Про затвердження Положення про організацію та порядок
здійснення технічного нагляду за гідротехнічними спорудами
воднотранспортного комплексу

z0269-14

3495

Мінінфраструктури

16.01.2014

Про затвердження Положення про організацію та порядок
здійснення технічного нагляду за промірними роботами
на акваторіях, підхідних каналах та судноплавних шляхах
воднотранспортного комплексу України

z0619-06

24559

Мінтрансзв'язку України

12.05.2006

Про затвердження Положення про організацію та проведення
аукціонів живої худоби та птиці

z0653-02

Мінагрополітики України

05.06.2002

Про затвердження Положення про особливості
бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного
інвестування

z2156-13

3852

НКЦПФР

26.11.2013

Про затвердження Положення про особливості реорганізації
банку за рішенням його власників

z0845-08

19196

Національний банк

27.06.2008

Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну,
винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних
Силах України

z0250-01

35165

Міноборони України

05.03.2001

Про затвердження Положення про перевезення державною
авіацією України

z1195-13

Міноборони України

25.06.2013

Про затвердження Положення про порядок анулювання
сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів
господарювання та їх поновлення після анулювання

z0417-06

24875

Фонд державного майна

27.03.2006

Про затвердження Положення про порядок видачі
посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено
до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними
шляхами

z1324-14

2675

Мінінфраструктури

07.10.2014

723-2016-п

46150

Кабінет Міністрів України

19.10.2016

Про затвердження Положення про порядок визначення
переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися
в телекомунікаційних мережах загального користування
України, та погодження застосування засобів телекомунікацій,
не внесених до цього переліку

z0405-14

3382

Адміністрація
Держспецзв’язку

17.03.2014

Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій
внутрішніх місцевих позик та їх обігу

z0808-18

48006

НКЦПФР

14.06.2018

Про затвердження Положення про порядок забезпечення
існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

z0241-14

3475

НКЦПФР

22.01.2014

Про затвердження Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.0108)

z0446-08

19915

Держгірпромнагляд

24.03.2008

Про затвердження Положення про порядок звітування
Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку

z0975-13

5122

НКЦПФР

28.05.2013

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії
облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу

z0570-14

3195

НКЦПФР

29.04.2014

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії
облігацій підприємств та їх обігу

z0843-18

48262

НКЦПФР

21.06.2018

Про затвердження Положення про порядок здійснення
моніторингу виконання інноваційних проектів за
пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

z0575-03

31536

МОН України

17.04.2003

Про затвердження Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті на території України
(Форма № 377-І)

z0152-01

35489

Національний банк

29.12.2000

Про затвердження Положення про порядок надання звітності
про провадження клірингової діяльності до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку

z0144-14

3669

НКЦПФР

27.12.2013

Про затвердження Положення про порядок надання
небанківським фінансовим установам, національному
оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на
здійснення валютних операцій

z0712-02

32749

Національний банк

09.08.2002

Про затвердження Положення про порядок визначення
наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Про затвердження Положення про порядок надання
суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень
на право здійснення експорту, імпорту товарів військового
призначення та товарів, які містять відомості, що становлять
державну таємницю

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/838-98%D0%BF
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Посилання на НПА

Про затвердження Положення про порядок обліку та допуску
до польотів експериментальних повітряних суден

z0313-99

Про затвердження Положення про порядок оцінки вартості
чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів
інвестиційних компаній

z0392-02

Про затвердження Положення про порядок підготовки
та подання інформації про вантаж для його безпечного
морського перевезення

Номер

Видавник

Дата

Мінпромполітики
України

24.03.1999

33303

Держкомісціннихпаперів

18.03.2002

z0848-98

38558

Мінтранс України

14.12.1998

Про затвердження Положення про порядок погашення
іпотечних сертифікатів та скасування реєстрації випуску
іпотечних сертифікатів, що випускаються в бездокументарній
формі

z0472-06

24852

Держкомісціннихпаперів

31.03.2006

Про затвердження Положення про порядок погодження
видачі ліцензій на експорт та імпорт товарів, визначених
у додатках 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2006 року № 1852

z0317-07

22770

Мінфін України

26.03.2007

Про затвердження Положення про порядок погодження
видачі ліцензій на експорт та імпорт товарів, визначених
у додатках 2, 3 до постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2005 року № 1304

z0557-06

24639

Мінфін України

19.04.2006

Про затвердження Положення про порядок погодження
видачі ліцензій на експорт та імпорт товарів, визначених
у додатку 13 до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 року № 1722

z0626-05

26749

Мінфін України

25.04.2005

Про затвердження Положення про порядок припинення
корпоративного інвестиційного фонду

z2133-13

3860

НКЦПФР

19.11.2013

Про затвердження Положення про порядок припинення
пайового інвестиційного фонду

z2128-13

3880

НКЦПФР

19.11.2013

Про затвердження Положення про порядок проведення
конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств
та порядок ведення Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств

z1112-17

47224

НКЦПФР

10.08.2017

Про затвердження Положення про порядок реєстрації
випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних
товариств

z0642-14

3128

НКЦПФР

27.05.2014

Про затвердження Положення про порядок реєстрації
випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту
про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та
скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій

z1143-14

2772

НКЦПФР

28.08.2014

Про затвердження Положення про порядок реєстрації
випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в
бездокументарній формі, інформації про їх випуск та звіту про
підсумки випуску іпотечних сертифікатів

z0451-06

24926

Держкомісціннихпаперів

21.03.2006

Про затвердження Положення про порядок реєстрації
приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного
нотаріуса

z0388-11

11162

Мін'юст України

22.03.2011

Про затвердження Положення про порядок реєстрації
проспекту емісії та випуску акцій корпоративного
інвестиційного фонду

z1187-13

4832

НКЦПФР

20.06.2013

Про затвердження Положення про порядок роботи
Екзаменаційної комісії

z0925-02

32158

Фонд державного майна

13.11.2002

Про затвердження Положення про порядок роботи
Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки
земельних ділянок

z1052-07

21615

Держземагентство

10.08.2007

Про затвердження Положення про порядок скасування
реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів
інвестиційного фонду (інвестиційної компанії)

z0881-99

37433

Держкомісціннихпаперів

05.11.1999

Про затвердження Положення про порядок складання
та подання адміністративних даних щодо діяльності
управителями іпотечним покриттям

z2117-12

6483

НКЦПФР

29.11.2012

Про затвердження Положення про порядок складання та
розкриття інформації компаніями з управління активами та
особами, що здійснюють управління активами недержавних
пенсійних фондів, та подання відповідних документів до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

z1764-12

7047

НКЦПФР

02.10.2012

Про затвердження Положення про порядок стажування
фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва
оцінювача

z0956-01

34232

Фонд державного майна

30.10.2001
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Назва НПА

Посилання на НПА

Номер

Видавник

Дата

Про затвердження Положення про порядок створення і
функціонування технопарків та інноваційних структур інших
типів

549-96-п

41484

Кабінет Міністрів України

22.05.1996

Про затвердження Положення про порядок створення,
реєстрації випуску акцій, видачі банківської ліцензії та
генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій
перехідному банку

z1568-13

4332

Фонд гарант.вкладів
фізич.осіб

20.08.2013

Про затвердження Положення про порядок формування
простору ідентифікаційних кодів об'єктів Українського
сегмента світового простору ідентифікаторів об'єктів

z1403-13

5420

НКРЗІ

18.04.2013

Про затвердження Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених)

545-94-п

42738

Кабінет Міністрів України

10.08.1994

Про затвердження Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених)

938-97-п

40518

Кабінет Міністрів України

27.08.1997

Про затвердження Положення про провадження депозитарної
діяльності

z1084-13

5326

НКЦПФР

23.04.2013

Про затвердження Положення про провадження
депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення
здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів
Національним банком України

v0140500-17

47527

Національний банк

21.12.2017

Про затвердження Положення про проведення експертизи
лічильників газу, установлених у споживачів і призначених для
обліку природного газу в побуті

z0053-06

25534

Мінпаливенерго України

27.12.2005

Про затвердження Положення про продовольче забезпечення
Державної спеціальної служби транспорту в мирний час

z0135-14

3560

Мінінфраструктури

30.12.2013

Про затвердження Положення про продовольче забезпечення
Національної гвардії України в мирний час

z1169-15

297

МВС України

14.09.2015

Про затвердження Положення про продовольче забезпечення
у Державній службі України з надзвичайних ситуацій

z0861-14

2985

МВС України

03.07.2014

Про затвердження Положення про Реєстр вищих навчальних
закладів Єдиної державної електронної бази з питань освіти

z1368-16

45936

МОН України

23.09.2016

Про затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних
цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення,
порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного
призначення

z1097-14

2853

МОЗ України

18.08.2014

Про затвердження Положення про реєстр референтних
цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та Порядку
розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на
препарати інсуліну

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0699-16

Про затвердження Положення про реєстр саморегулівних
організацій фінансових установ

z0885-05

26225

Держфінпослуг

26.07.2005

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

z1711-16

46617

НКЦПФР

29.11.2016

Про затвердження Положення про реєстрацію регламенту
інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного
державного реєстру інститутів спільного інвестування

z1198-13

4876

НКЦПФР

18.06.2013

Про затвердження Положення про реєстрацію страхових
та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру
страхових та перестрахових брокерів

z0801-04

29018

Держфінпослуг

28.05.2004

Про затвердження Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

z2180-13

3717

НКЦПФР

03.12.2013

Про затвердження Положення про свідоцтво на
раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі

z0323-95

42014

Держпатент України

22.08.1995

Про затвердження Положення про свідоцтво про авторство
на сорт рослин

z0470-03

1548

Мінагрополітики України

28.05.2003

Про затвердження Положення про сертифікат племінних
(генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних
(генетичних) ресурсів

z1422-11

894

Мінагрополітики України

17.11.2011

Про затвердження Положення про сертифікаційну діяльність
на залізничному транспорті України

z0525-98

39780

Мінтранс України

01.06.1998

Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з
питань фондового ринку

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1572-13
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Про затвердження Положення про систему підготовки і
перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і
перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів), їх підготовки у справах про
банкрутство страхових організацій

z0006-13

6248

Мін'юст України

27.12.2012

Про затвердження Положення про співробітництво з
навчальними закладами стосовно професійної підготовки
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

z1179-07

1066

Держземагентство

10.08.2007

Про затвердження Положення про співробітництво з
навчальними закладами стосовно професійної підготовки
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1179-07

Про затвердження Положення про територіальний сервісний
центр МВС

z0156-16

45564

МВС України

29.12.2015

Про затвердження Положення про територіальні органи
Державної служби України з питань праці

z0438-15

1942

Мінсоцполітики України

27.03.2015

Про затвердження Положення про формування інформаційної
бази даних про ринок цінних паперів

z0693-14

3118

НКЦПФР

03.06.2014

Про затвердження Положення про центр спеціального
навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів

z0755-08

19086

Мінтрансзв'язку України

16.07.2008

Про затвердження Положення щодо встановлення
відповідності системи управління безпекою компаній та суден
флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з
управління безпечною експлуатацією суден і попередженням
забруднення 1993 року

z0072-08

1030

Держкомрибгосп

16.01.2008

Про затвердження положень з питань розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних

1555-2000-п

36023

Кабінет Міністрів України

13.10.2000

Про затвердження положень з питань розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1555-2000%D0%BF

Про затвердження положень про державну реєстрацію
ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та
готових кормів

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1349-2007%D0%BF

Про затвердження положень про реєстри
сільськогосподарських дорадчих служб, а також
сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників

897-2006-п

1087

Кабінет Міністрів України

03.07.2006

Про затвердження положень про спеціальні санітарнокарантинні підрозділи

z0519-00

37220

МОЗ України

23.02.2000

Про затвердження Порядку анулювання викуплених
акціонерним товариством акцій без зміни розміру статутного
капіталу

z1492-13

4385

НКЦПФР

06.08.2013

828-2013-п

3928

Кабінет Міністрів України

13.11.2013

z0282-18

47795

НКРЗІ

13.02.2018

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру
видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої
продукції

135-2017-п

46248

Кабінет Міністрів України

10.03.2017

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

425-2009-п

16613

Кабінет Міністрів України

28.04.2009

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру
наукових об'єктів, що становлять національне надбання

z0798-08

18769

МОН України

11.08.2008

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

z0937-13

5047

Фонд державного майна

10.06.2013

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру
оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0937-13

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру
сортів рослин, придатних для поширення в Україні

774-2018-п

48403

Кабінет Міністрів України

26.09.2018

Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру
нотаріусів

z0926-10

12713

Мін'юст України

13.10.2010

Про затвердження Порядку ведення єдиного реєстру
проектів, що реалізуються в Україні з використанням ресурсів
міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної
допомоги

z2165-12

6431

Мінекономрозвитку
України

03.12.2012

Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних
служб і рятувальників
Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону
та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв
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Про затвердження Порядку ведення Координаційним
центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу

z0517-15

690

Мін'юст України

30.04.2015

Про затвердження Порядку ведення основного реєстру
складських документів на зерно та зерна, прийнятого на
зберігання, і реєстру зернового складу

z1098-05

1118

Мінагрополітики України

11.08.2005

Про затвердження Порядку ведення переліку суб'єктів
господарювання, що здійснюють установлення та технічне
обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в
автомобільних транспортних засобах

z0759-13

Мінінфраструктури

41381

Про затвердження Порядку ведення реєстру атестованих
аварійно-рятувальних служб

z1621-14

2357

МВС України

13.11.2014

Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із
сертифікації (агрономів-інспекторів)

881-2016-п

46098

Кабінет Міністрів України

30.11.2016

Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності

z1107-18

48410

Мінфін України

19.09.2018

Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку
в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

z0995-10

Пенсійний фонд

27.09.2010

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

117-2016-п

45393

Кабінет Міністрів України

24.02.2016

Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання
конкурентоспроможності осіб на ринку праці

207-2013-п

5647

Кабінет Міністрів України

20.03.2013

Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів

857-2013-п

783

Кабінет Міністрів України

21.11.2013

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

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/146-97%D0%BF

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

800-2013-п

786

Кабінет Міністрів України

30.10.2013

Про затвердження Порядку видачі дубліката свідоцтва про
реєстрацію випуску цінних паперів

z1345-13

4537

НКЦПФР

23.07.2013

Про затвердження Порядку видачі Кваліфікаційного свідоцтва

z1051-07

21642

Держземагентство

10.08.2007

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва на право
вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або
відмови в його видачі, переоформлення, анулювання

963-2015-п

466

Кабінет Міністрів України

25.11.2015

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про допущення
дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під
митними печатками та пломбами

z1787-12

6960

Мінфін України

09.10.2012

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю

z1170-12

7663

Мін'юст України

11.07.2012

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про реєстрацію
об'єкта культурної спадщини як пам'ятки

z1533-05

25675

МКТ України

05.12.2005

Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового
зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації
(агронома-інспектора)

1031-2016-п

46356

Кабінет Міністрів України

28.12.2016

Про затвердження Порядку визнання Державною службою з
питань геодезії, картографії та кадастру статусу саморегулівної
організації оцінювачів, що проводять експертну грошову
оцінку земельних ділянок

1303-2004-п

1411

Кабінет Міністрів України

05.10.2004

Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим
в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту
інтелектуальної власності

z0471-05

26841

МОН України

15.04.2005

Про затвердження Порядку визначення класу комфортності
автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень
та режимами руху

z0499-07

22666

Мінтрансзв'язку України

12.04.2007

Про затвердження Порядку визначення мінімального складу
екіпажу судна

z1507-14

2380

Мінінфраструктури

10.11.2014
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Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової
продукції державною мовою, підготовка, випуск та/
або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними
видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової
продукції, для укладення договорів оренди приміщень

597-2009-п

16124

Кабінет Міністрів України

17.06.2009

Про затвердження Порядку визначення органу,
уповноваженого проводити перевірку знань працівників
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

z0758-08

18960

Мінтрансзв'язку України

16.07.2008

Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості
об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у
державній власності або були створені (придбані) за державні
кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік

z0479-06

25624

Фонд державного майна

13.12.2005

Про затвердження Порядку визначення племінної цінності
плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю
потомства та проведення випробування плідників за якістю
потомства та Порядку визначення уповноважених установ
(організацій) та селекційних центрів

z0692-16

45734

Мінагрополітики України

13.04.2016

Про затвердження Порядку визначення уповноважених
організацій колективного управління

z0437-03

неактуальне

МОН України

21.05.2003

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

z0717-03

неактуальне

МОН України

25.07.2003

Про затвердження Порядку визначення уповноваженого
закладу експертизи сортів рослин

z0553-03

1543

Держсортслужба

20.06.2003

Про затвердження Порядку визначення центру спеціального
навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних
вантажів

z0756-08

19024

Мінтрансзв'язку України

16.07.2008

Про затвердження Порядку використання коштів
спеціального фонду Державного бюджету України, що
спрямовуються на фінансову підтримку інноваційної
діяльності суб'єктів підприємництва

1316-2004-п

28074

Кабінет Міністрів України

05.10.2004

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для виконання
програми селекції у тваринництві та птахівництві в науководослідних господарствах

886-2011-п

902

Кабінет Міністрів України

22.08.2011

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для виконання
програми селекції у тваринництві та птахівництві на
підприємствах агропромислового комплексу

515-2011-п

907

Кабінет Міністрів України

18.05.2011

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з
відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та
Азово-Чорноморському басейні

337-2007-п

1076

Кабінет Міністрів України

01.03.2007

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
фінансової підтримки суб'єктів господарювання
агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів та компенсації лізингових платежів

794-2010-п

924

Кабінет Міністрів України

11.08.2010

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання
фінансової підтримки для створення оптових ринків
сільськогосподарської продукції

893-2010-п

923

Кабінет Міністрів України

29.09.2010

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті на відшкодування
витрат на оплату послуг з ідентифікації та реєстрації тварин
фізичним особам - власникам цих тварин

506-2016-п

46185

Кабінет Міністрів України

08.08.2016

Про затвердження Порядку використання коштів, що
спрямовуються на часткове відшкодування вартості
будівництва нових тепличних комплексів

305-2011-п

915

Кабінет Міністрів України

02.03.2011

Про затвердження Порядку використання сум податку на
додану вартість, сплачених переробними підприємствами до
спеціального фонду державного бюджету

246-2011-п

917

Кабінет Міністрів України

02.03.2011

Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення короткострокових та
середньострокових кредитів

259-2007-п

1077

Кабінет Міністрів України

21.02.2007
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Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на
реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях
економіки

455-2007-п

22861

Кабінет Міністрів України

14.03.2007

Про затвердження Порядку використання у 2007 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки
літакобудування та космічної галузі, спрямованої на створення
та впровадження у виробництво сучасної техніки, шляхом
здешевлення кредитів

226-2007-п

23017

Кабінет Міністрів України

14.02.2007

Про затвердження Порядку використання у 2008 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку
тваринництва

348-2007-п

1075

Кабінет Міністрів України

01.03.2007

Про затвердження Порядку випуску бланків складських
документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим
складам та типового договору складського зберігання зерна

510-2003-п

1589

Кабінет Міністрів України

11.04.2003

Про затвердження Порядку відбору зразків продукції
тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для
проведення досліджень

833-2002-п

1720

Кабінет Міністрів України

14.06.2002

Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів
у вугільній галузі, для реалізації яких надається державна
підтримка/допомога у формі державних гарантій

742-2017-п

47121

Кабінет Міністрів України

13.09.2017

Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів,
для реалізації яких надається державна підтримка

835-2013-п

3925

Кабінет Міністрів України

13.11.2013

8-2010-п

14418

Кабінет Міністрів України

06.01.2010

Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення
обліку транспортних засобів Збройних Сил України

1032-2009-п

15457

Кабінет Міністрів України

30.09.2009

Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення
обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної
прикордонної служби, Державної спеціальної служби
транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту
інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту

164-2013-п

5652

Кабінет Міністрів України

20.03.2013

Про затвердження Порядку включення до Державного
реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

z1011-01

34073

МОН України

27.11.2001

Про затвердження Порядку включення до Державного
реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються
розробкою, впровадженням та використанням
енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів

z0318-08

19846

НАЕР

01.04.2008

Про затвердження Порядку внесення установ, організацій
та закладів, які здійснюють розробку документів, що
обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ,
організацій та громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності, до переліку Мінприроди України

z1755-12

7073

Мінприроди України

01.10.2012

803-2009-п

48234

Кабінет Міністрів України

29.07.2009

z0072-05

27513

Мінпромполітики (з
2001р.)

29.12.2004

Кабінет Міністрів України

17.07.2003

Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення
обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних
засобів

Про затвердження Порядку встановлення заборони
(тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів
на території України
Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям
та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з
тимчасового розміщення (проживання)
Про затвердження Порядку гарантійного ремонту
(обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх
транспортних засобів

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0126-12

Про затвердження Порядку державної атестації системи
внутрішньофірмового експортного контролю, створеної
суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів

1080-2003-п

Про затвердження Порядку державної реєстрації
(перереєстрації) дезінфекційних засобів

908-2006-п

24330

Кабінет Міністрів України

03.07.2006

Про затвердження Порядку державної реєстрації
інноваційних проектів і ведення Державного реєстру
інноваційних проектів

1474-2003-п

30757

Кабінет Міністрів України

17.09.2003

Про затвердження Порядку державної реєстрації проектів
наукових парків, реалізація яких потребує державної
підтримки

1101-2012-п

6546

Кабінет Міністрів України

14.11.2012

Про затвердження Порядку доведення до споживачів
інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та
його категорію

470-2013-п

4721

Кабінет Міністрів України

03.07.2013

z0926-11

10032

Мін'юст України

28.07.2011

Про затвердження Порядку допуску осіб до складання
кваліфікаційного іспиту та проведення кваліфікаційного іспиту
Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

52
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Про затвердження Порядку забезпечення інтересів власників
іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи
реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску

z1021-14

3014

НКЦПФР

24.06.2014

Про затвердження Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв)
про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних
паперів у зв'язку зі зміною найменування емітента та/
або забезпеченням існування іменних цінних паперів у
бездокументарній формі

z0802-13

5361

НКЦПФР

23.04.2013

Про затвердження Порядку збільшення (зменшення)
статутного капіталу акціонерного товариства

z0805-18

47944

НКЦПФР

12.06.2018

Про затвердження Порядку збільшення (зменшення)
статутного капіталу публічного або приватного акціонерного
товариства

z0858-13

5244

НКЦПФР

14.05.2013

Про затвердження Порядку здійснення емісії та реєстрації
випуску акцій акціонерних товариств, які створюються
шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких
здійснюється приєднання

z0795-13

5451

НКЦПФР

09.04.2013

Про затвердження Порядку здійснення консолідації та
дроблення акцій акціонерного товариства

z0440-12

8361

НКЦПФР

06.03.2012

Кабінет Міністрів України

06.09.2017

Про затвердження Порядку здійснення контролю за
відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються
в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних
стандартів

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1356-14

Про затвердження Порядку здійснення фармаконагляду

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0073-07

Про затвердження Порядку і правил здійснення обов'язкового
авіаційного страхування цивільної авіації

676-2017-п

Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації овець
і кіз

z0155-18

47700

Мінагрополітики України

16.01.2018

Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації свиней

z0154-18

47633

Мінагрополітики України

01.12.2017

Про затвердження Порядку конкурсного відбору
інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в
житлово-комунальному господарстві

z0650-09

16002

Мінжитлокомунгосп

07.07.2009

Про затвердження Порядку конкурсного відбору
інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших
проектів розвитку з метою надання у 2010 році державних
гарантій для їх фінансування

z0687-10

13316

Держінвестицій

10.08.2010

Про затвердження Порядку конкурсного відбору інноваційних
та інвестиційних проектів, спрямованих на створення та
впровадження у виробництво сучасної техніки у сфері
літакобудування та космічної галузі

z0242-07

22846

Мінпромполітики (з
2001р.)

15.03.2007

Про затвердження Порядку контролю за діяльністю
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів)

z1113-13

4758

Мін'юст України

27.06.2013

Про затвердження Порядку контролю якості лікарських
засобів під час оптової та роздрібної торгівлі

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1515-14

Про затвердження Порядку ліквідації філій страховиківнерезидентів

z0001-07

23568

Держфінпослуг

07.12.2006

Про затвердження Порядку набуття юридичною особою
статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції

141-2010-п

938

Кабінет Міністрів України

11.02.2010

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

z0057-13

6610

НКРЗІ

01.11.2012

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

z0057-13

6612

НКРЗІ

41214

Про затвердження Порядку надання державної фінансової
підтримки друкованим засобам масової інформації

z0623-15

641

Держкомтелерадіо
України

13.05.2015

Про затвердження Порядку надання і повернення бюджетної
позички для фінансування державного контракту 1995 року на
поставку до державних ресурсів зерна, сортового і гібридного
насіння зернових культур

z0334-95

42159

Мінфін України

12.07.1995

Про затвердження Порядку надання Міністерством охорони
здоров'я України Погодження на видачу ліцензій на імпорт
препаратів косметичних та засобів особистої гігієни, імпорт
яких підлягає ліцензуванню у 2001 році

z0123-01

35325

МОЗ України

16.01.2001

53

Назва НПА

Посилання на НПА

Номер

Видавник

Дата

Про затвердження Порядку надання погодження на видачу
ліцензій на сільськогосподарські та продовольчі товари,
імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у
2006 році

z0634-06

24555

Мінагрополітики України

16.05.2006

Про затвердження Порядку надання погодження на видачу
ліцензій на сільськогосподарські та продовольчі товари,
імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню у
2008 році

z0463-08

1026

Мінагрополітики України

11.03.2008

Про затвердження Порядку обліку, створення та ведення
реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів
господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними
засобами та їх складовими частинами, що мають
ідентифікаційні номери

z1007-10

13329

МВС України

05.08.2010

Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення)
на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/746-95%D0%BF

Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення)
на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/746-95%D0%BF

Про затвердження Порядку організації та проведення
гастрольних заходів

35-2004-п

29955

Кабінет Міністрів України

15.01.2004

Про затвердження Порядку оформлення приходу з рейсу і
виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами
морських рибних портів України

z0130-06

1100

Мінагрополітики України

21.01.2006

Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у
морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та
оформлення виходу суден із морського порту

z1230-13

4754

Мінінфраструктури

27.06.2013

Про затвердження Порядку оформлення та видачі свідоцтва
про проведення гастрольних заходів

z0450-04

29452

Мінкультури України

23.03.2004

Про затвердження Порядку переведення випущених
емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в
іменні акції

z0814-14

3044

НКЦПФР

24.06.2014

Про затвердження Порядку передачі (повернення) функцій
з управління майном державних підприємств, функцій з
управління пакетами акцій (частками) у зв'язку з прийняттям
рішення про приватизацію або про припинення приватизації
об'єкта приватизації

389-2018-п

47871

Кабінет Міністрів України

10.05.2018

Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування
будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління
іншій фінансовій установі за рішенням суду

490-2011-п

10868

Кабінет Міністрів України

11.05.2011

Про затвердження Порядку переобладнання транспортних
засобів

607-2010-п

13397

Кабінет Міністрів України

21.07.2010

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів
із сертифікації (агрономів-інспекторів)

z1659-16

46707

Мінагрополітики України

06.10.2016

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації
керівників і спеціалістів, діяльність яких пов'язана з наданням
послуг автомобільного транспорту

z1454-13

4424

Мінінфраструктури

26.07.2013

Про затвердження Порядку підготовки та проведення
кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агрономаінспектора) та форми заяви на складання такого іспиту

z1420-16

45918

Мінагрополітики України

07.10.2016

Кабінет Міністрів України

26.11.2003

Про затвердження Порядку підтвердження факту втрати
платником податку застрахованого майна

1834-2003-п

Про затвердження Порядку погодження Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг членів ради недержавного пенсійного
фонду

z0022-04

30203

Держфінпослуг

18.12.2003

Про затвердження Порядку погодження планів санації,
мирових угод і переліків ліквідаційних мас

z1519-16

46694

Фонд державного майна

01.11.2016

Про затвердження Порядку подання інформації
уповноваженими рейтинговими агентствами

z0025-13

6416

НКЦПФР

11.12.2012

Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на
який не розповсюджується виключне право власника

z0241-03

1636

Держсортслужба

12.03.2003

Про затвердження Порядку приймання Національним
депозитарієм України зведеного облікового реєстру рахунків
власників акцій та копій документів, що є підставами для
обтяження акцій зобов'язаннями

z0698-05

26697

Національний
депозитарій

04.05.2005

Про затвердження Порядку прийняття приладу обліку на
абонентський облік

z1304-18

48838

Мінрегіон України

12.10.2018

54

Назва НПА

Посилання на НПА

Номер

Видавник

Дата

Про затвердження Порядку присвоєння відповідного статусу
суб'єктам племінної справи у тваринництві та Технологічних
вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі
бджільництва

z0809-15

593

Мінагрополітики України

19.06.2015

Про затвердження Порядку проведення атестації та
присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних
класів судово-психіатричним експертам та позбавлення
кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судовопсихіатричних експертів

z1060-17

МОЗ України

02.08.2017

Про затвердження Порядку проведення атестації та
присвоєння чи позбавлення кваліфікаційних класів судового
експерта експертам-психологам судовим

z0553-18

МОЗ України

06.04.2018

Про затвердження Порядку проведення галузевої атестації
лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів

z0130-04

29965

МОЗ України

14.01.2004

Про затвердження Порядку проведення державних
випробувань та державної реєстрації технічних засобів
застосування пестицидів і агрохімікатів

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/479-96%D0%BF

Про затвердження Порядку проведення державної атестації
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм
відповідних категорій

426-2009-п

16612

Кабінет Міністрів України

28.04.2009

Про затвердження Порядку проведення державної атестації
наукових установ

540-2017-п

46960

Кабінет Міністрів України

19.07.2017

z1647-04

27854

Держкоменергозбереження

10.12.2004

Про затвердження Порядку проведення експертизи для
підтвердження належності палива до альтернативного
Про затвердження Порядку проведення експертизи
реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються
на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи
матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів
протягом дії реєстраційного посвідчення

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1069-05

Про затвердження Порядку проведення кваліфікації
когенераційної установки

1670-2006-п

23584

Кабінет Міністрів України

29.11.2006

Про затвердження Порядку проведення кваліфікації
когенераційної установки

z0376-16

45416

Мінрегіон України

18.02.2016

Про затвердження Порядку проведення моніторингу та
здійснення контролю за реалізацією проектів технологічних
парків

517-2007-п

22798

Кабінет Міністрів України

21.03.2007

Про затвердження Порядку проведення обов'язкового
технічного контролю транспортних засобів Збройних Сил

1225-2011-п

9002

Кабінет Міністрів України

30.11.2011

Про затвердження Порядку проведення обов'язкового
технічного контролю транспортних засобів Національної
гвардії, Державної прикордонної служби, Державної
спеціальної служби транспорту, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації, Оперативнорятувальної служби цивільного захисту

581-2015-п

557

Кабінет Міністрів України

12.08.2015

Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації, та оформлення її результатів

z0278-16

45472

Мінекономрозвитку
України

08.02.2016

Про затвердження Порядку проведення рецензування
висновків судових експертів та висновків експертних
досліджень

z0605-15

Мін'юст України

25.05.2015

Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та
скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал
та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

97-2017-п

46277

Кабінет Міністрів України

21.02.2017

Про затвердження Порядку реалізації положень Митної
конвенції про міжнародне перевезення вантажів із
застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року та
Інструкції про заповнення книжки МДП

z1496-17

47997

Мінфін України

20.11.2017

Про затвердження Порядку регулювання діяльності
автостанцій

z1068-10

13009

Мінтрансзв'язку України

27.09.2010

Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій
акціонерних товариств, що створюються у процесі
приватизації та корпоратизації

z0461-13

5843

НКЦПФР

26.02.2013

Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій
при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу
акціонерного товариства

z0842-18

48065

НКЦПФР

21.06.2018

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

z1431-12

7565

НКЦПФР

31.07.2012

55

Назва НПА

Посилання на НПА

Номер

Видавник

Дата

Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних
сертифікатів та проспекту їх емісії

z0525-17

47035

НКЦПФР

23.03.2017

Про затвердження Порядку реєстрації зовнішніх запозичень
в іноземній валюті та запозичень у нерезидентів, взятих
суб'єктами господарювання державного сектору економіки

z1168-06

24038

Мінфін України

29.08.2006

Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють
господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом
об'єктів регулювання

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1286-06
47775

Міненерговугілля
України

12.09.2017

Міноборони України

13.10.2014

24270

Держфінпослуг

19.07.2006

872

Мінагрополітики України

22.11.2011

z0630-02

32799

Мінфін України

25.07.2002

1716-2004-п

27744

Кабінет Міністрів України

23.12.2004

z1178-07

1070

Держземагентство

10.08.2007

124-2004-п

29925

Кабінет Міністрів України

04.02.2004

Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди
про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про
розподіл продукції

z0242-18

Про затвердження Порядку реєстрації страхових
агентів, які мають право здійснювати посередницьку
діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів, у
Моторному (транспортному) страховому бюро України

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0760-13

Про затвердження Порядку реєстрації та допуску аеродромів
та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України

z1373-14

Про затвердження Порядку реєстрації філій страховиківнерезидентів

z1050-06

Про затвердження Порядку роботи екзаменаційних комісій
та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань
фондового ринку

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0232-13

Про затвердження Порядку роботи, пов'язаної з
реєстрацією та зняттям з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів

z1491-11

Про затвердження Порядку розрахунку оптово-відпускної
ціни на лікарський засіб
Про затвердження Порядку складання та подання декларації
страховика про операції з перестрахування
Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
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
Про затвердження Порядку стажування фізичних осіб,
які пройшли навчання за програмою базової підготовки
оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
Про затвердження Порядку та вимог щодо здійснення
перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1096-14

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/746-2011%D0%BF

Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на
провадження окремих видів професійної діяльності на
фондовому ринку (ринку цінних паперів)

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0854-13

Про затвердження Порядку та умов добровільного
соціального страхування громадян, які займаються
підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій
власності та виключно їхній праці, і адвокатів

z0073-94

43042

Фонд соцстраху

16.03.1994

782-2012-п

7429

Кабінет Міністрів України

22.08.2012

Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу з
надання соціально спрямованих дорадчих послуг

z0289-08

1024

Мінагрополітики України

12.03.2008

Про затвердження Порядку утримання та розведення диких
тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних
умовах

z1384-10

12829

Мінприроди України

30.09.2010

850-2012-п

7201

Кабінет Міністрів України

12.09.2012

z0514-13

5626

Мін'юст України

26.03.2013

Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році
державних гарантій для забезпечення виконання боргових
зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання,
залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних,
інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають
стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові
національної економіки

Про затвердження Порядку формування державного
замовлення на випуск видавничої продукції та її
розповсюдження
Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного
реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна,
керуючих санацією, ліквідаторів) України

56

Назва НПА

Посилання на НПА

Про затвердження Порядку формування і ведення Єдиного
реєстру приватних виконавців України

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1125-16

Про затвердження Порядку формування переліків товарів,
що постачаються взаємно в рамках угод про виробничу та
науково-технічну кооперацію підприємств та організацій
оборонних галузей промисловості

z0461-12

Про затвердження Порядку формування переліків товарів,
що постачаються взаємно в рамках угод про виробничу та
науково-технічну кооперацію підприємств та організацій
оборонних галузей промисловості

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0461-12

Номер

Видавник

Дата

Мінекономрозвитку
України

12.03.2012

Про затвердження Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ, які надають
фінансові послуги на ринку цінних паперів

z1614-15

71

НКЦПФР

03.12.2015

Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру
призначених органів з оцінки відповідності і визнаних
незалежних організацій та Порядку формування та
ведення баз даних, одержаних органом, що призначає, від
призначених органів з оцінки відповідності

z0295-16

45467

Мінекономрозвитку
України

10.02.2016

Про затвердження Порядку формування тарифів на
ветеринарні послуги, що надаються державними установами
ветеринарної медицини

1167-2009-п

15347

Кабінет Міністрів України

04.11.2009

Про затвердження Правил безпеки в газовому господарстві
коксохімічних підприємств і виробництв

z0441-07

22737

Держгірпромнагляд

27.03.2007

Про затвердження Правил безпеки під час поводження з
вибуховими матеріалами промислового призначення

z1127-13

4931

Міненерговугілля
України

12.06.2013

Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для
стоянки маломірних (малих) суден

z0915-04

28572

Мінтранс України

16.07.2004

Про затвердження Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98)

z0093-98

40219

Мінпраці України

09.01.1998

Про затвердження Правил бронювання жилих приміщень в
Українській РСР

342-85-п

Рада Міністрів УРСР

09.09.1985

Видається
технічним
директором
(головним
інженером)
виробника

МНС України (з 2005 р.)

01.03.2006

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації
атракціонної техніки

z0405-06

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації
пасажирських підвісних канатних доріг

z0264-14

Про затвердження Правил введення в роботу технічно
переоснащених або замінених складових частин об'єктів
діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150)
кВ

z1370-11

9251

Міненерговугілля
України

08.11.2011

Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства

z1318-10

12147

Мін'юст України

22.12.2010

Про затвердження Правил випробувань племінних коней
рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України

z0704-11

910

Мінагрополітики України

16.03.2011

Про затвердження Правил випробувань племінних коней
рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0704-11

Про затвердження Правил допуску до експлуатації злітнопосадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1644-04

Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних
свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів
і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі

z0689-08

19171

Мінтрансзв'язку України

02.07.2008

Про затвердження Правил запобігання забрудненню із суден
внутрішніх водних шляхів України

z1167-07

21572

Мінтрансзв'язку України

13.08.2007

Про затвердження Правил заповнення, зберігання, списання
ветеринарних документів та вимог до їх обліку

z1202-14

772

Мінагрополітики України

01.08.2014

Про затвердження Правил комісійної торгівлі
непродовольчими товарами

z0079-95

42438

МЗЕЗ

13.03.1995

Про затвердження Правил комісійної торгівлі ювелірними
виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння

z1466-04

27986

Мінфін України

27.10.2004

Про затвердження Правил контролю суден з метою
забезпечення безпеки мореплавства

z0353-04

31124

Мінтранс України

37819

Про затвердження Правил користування готелями й
аналогічними засобами розміщення та надання готельних
послуг

z0413-04

29529

Держтурадміністрація
України

16.03.2004
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Назва НПА

Посилання на НПА

Номер

Видавник

Дата

Про затвердження Правил користування системами
централізованого комунального водопостачання та
водовідведення в населених пунктах України

z0936-08

19195

Мінжитлокомунгосп

27.06.2008

Про затвердження Правил метрологічного забезпечення
державної авіації України

z2143-13

3850

Міноборони України

27.11.2013

Про затвердження Правил надання повноважень авіаційним
медичним центрам на проведення медичної сертифікації
авіаційного персоналу

z2144-12

6474

Мінінфраструктури

30.11.2012

Про затвердження Правил надання повноважень авіаційного
медичного екзаменатора на проведення медичної
сертифікації авіаційного персоналу

z2145-12

6440

Мінінфраструктури

30.11.2012

Про затвердження Правил обліку природного газу під
час його транспортування газорозподільними мережами,
постачання та споживання

z0067-06

25532

Мінпаливенерго України

27.12.2005

Про затвердження Правил організації та виконання авіаційних
робіт у сільському та лісовому господарстві

z0286-07

1078

Мінтрансзв'язку України

22.12.2006

Про затвердження Правил організації та виконання авіаційних
робіт у сільському та лісовому господарстві

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0286-07

Про затвердження Правил оформлення вантажних перевізних
документів на перевезення морським транспортом

z1657-04

27844

Мінтрансзв'язку України

13.12.2004

Про затвердження Правил охорони праці для нафтохімічних
підприємств

z0729-08

19157

Держгірпромнагляд

03.07.2008

Про затвердження Правил охорони праці для працівників
шкіряного виробництва

z0760-07

22186

Держгірпромнагляд

19.06.2007

Про затвердження Правил перевезення небезпечних вантажів
внутрішніми водними шляхами України

z0556-17

46846

Мінінфраструктури

04.04.2017

Про затвердження Правил перевезень вантажів
автомобільним транспортом в Україні

z0128-98

40403

Мінтранс України

14.10.1997

v0440500-15

426

Національний банк

07.07.2015

Про затвердження Правил передзабійного ветеринарного
огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та
м'ясних продуктів

z0524-02

1727

Держветмедицини

07.06.2002

Про затвердження Правил підтвердження придатності нових
будівельних виробів для застосування

240-2006-п

25093

Кабінет Міністрів України

01.03.2006

Про затвердження Правил плавання і лоцманського
проведення суден у північно-західній частині Чорного
моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському
морському каналах

z1150-07

21707

Мінтрансзв'язку України

01.08.2007

Про затвердження Правил плавання та лоцманського
проведення суден у Феодосійській затоці, на рейдах
Феодосійського морського порту та на підходах до нього

z0280-09

17101

Мінтрансзв'язку України

03.02.2009

Про затвердження Правил пожежної безпеки в
агропромисловому комплексі України

z0313-07

1085

Мінагрополітики України

04.12.2006

Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України

z0328-05

27706

Держкомлісгосп України

27.12.2004

Про затвердження Правил пожежної безпеки в
метрополітенах

z1128-12

7878

Мінінфраструктури

20.06.2012

Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств
вугільної промисловості України

z1533-04

28062

Мінпаливенерго України

12.10.2004

Про затвердження Правил пожежної безпеки при експлуатації
атомних станцій

z1039-07

22320

Мінпаливенерго України

30.05.2007

Про затвердження Правил приєднання вітроелектростанцій
до електричних мереж

z1263-09

15369

Мінпаливенерго України

28.10.2009

Про затвердження Правил передавання центрами
сертифікації ключів документованої інформації до
Засвідчувального центру Національного банку України

Про затвердження Правил промислового рибальства в
басейні Чорного моря

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0147-99

Про затвердження Правил промислового рибальства в
рибогосподарських водних об'єктах України

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0326-99

Про затвердження Правил радіаційної безпеки при
проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного
(обов'язкового) відселення

z0754-08

19824

МОЗ України

04.04.2008

Про затвердження Правил реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами на суднах, морських установках і в портах України

z0452-01

34987

Мінтранс України

10.04.2001

Про затвердження Правил реєстрації цивільних аеродромів
України

z1356-05

25860

Державіаслужба

25.10.2005
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Номер

Видавник

Дата

Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної
торговельної мережі

z0372-96

41375

МЗЕЗторг України

08.07.1996

Про затвердження Правил розгляду справ про порушення
вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування
санкцій

z1855-12

6932

НКЦПФР

16.10.2012

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними
напоями

z0272-96

1812

МЗЕЗторг України

27.05.1996

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі картоплею та
плодоовочевою продукцією

z0353-97

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі картоплею та
плодоовочевою продукцією

z0353-97

1807

МЗЕЗторг України

08.07.1997

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
нафтопродуктами

1442-97-п

40266

Кабінет Міністрів України

20.12.1997

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
непродовольчими товарами

z1257-07

22601

Мінекономіки (з 2005 р.)

19.04.2007

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими
виробами

z0679-02

1679

Мінекономіки

24.07.2002

Про затвердження Правил розповсюдження періодичних
друкованих видань

z0820-98

38585

Держкомзв'язку України

10.12.1998

Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів

z1545-05

25990

Державіаслужба

20.09.2005

Про затвердження Правил сертифікації цивільних аеродромів
України

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1357-05

Про затвердження Правил складання і подання заявки на
видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг

z0276-95

42059

Держпатент України

28.07.1995

Про затвердження Правил складання, подання та розгляду
заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми

z0406-02

33066

МОН України

18.04.2002

Про затвердження Правил спортивних змагань з
таїландського боксу Муей Тай

z0604-13

Мінмолодьспорт

01.04.2013

Про затвердження Правил судноплавства на внутрішніх
водних шляхах України

z0872-04

29825

Мінтранс України

16.02.2004

Про затвердження Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів

z1143-06

24259

Мінпаливенерго України

25.07.2006

Про затвердження Правил технічної експлуатації
судноплавних гідротехнічних споруд

z0780-07

22232

Мінтрансзв'язку України

13.06.2007

Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових
установок і мереж

z0197-07

22986

Мінпаливенерго України

14.02.2007

Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових
установок і мереж

z0197-07

22988

Мінпаливенерго України

14.02.2007

Про затвердження Правил тимчасової реєстрації повітряних
суден, що не підлягають внесенню до реєстру державних
повітряних суден України, та надання їм допуску до виконання
польотів

z1603-15

Міноборони України

01.12.2015

Про затвердження Правил транспортування та зберігання
ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів,
кормових добавок та засобів ветеринарної медицини у
ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах,
складах тощо

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0719-02

Про затвердження Програми контролю якості безпеки
авіаційних суб'єктів

z0493-07

22597

Мінтрансзв'язку України

20.04.2007

Про затвердження Регламенту регіональної кваліфікаційної
комісії з перевірки рівня знань та практичних навичок
сільськогосподарських дорадників і сільськогосподарських
експертів-дорадників та апеляційної комісії

z0546-08

1016

Мінагрополітики України

22.05.2008

Про затвердження Регламенту роботи Засвідчувального
центру Національного банку України

v0553500-14

2737

Національний банк

08.09.2014

Про затвердження Регламенту роботи Засвідчувального
центру Національного банку України

v_312500-11

9733

Національний банк

12.09.2011

Про затвердження розмірів знижок до ставки канального
збору

z0163-06

25258

Мінтрансзв'язку України

07.02.2006

Про затвердження Системи ведення лісового насінництва

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0422-96

Про затвердження Системи візуальних позначок з індексом
кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона
розрахована

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0307-12
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Назва НПА

Посилання на НПА

Номер

Видавник

Дата

Про затвердження Системи довідників та класифікаторів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для
використання учасниками фондового ринку України

z0831-12

8059

НКЦПФР

08.05.2012

Про затвердження стандартів адміністративної послуги
«Ліцензування діяльності, пов'язаної з промисловим виловом
риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств» та
«Реєстрація риболовних суден у Державному судновому
реєстрі України або Судновій книзі України, внесення до
них змін та видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу
риболовного судна»

z1511-11

864

Мінагрополітики України

02.12.2011

Про затвердження Стандарту надання Державним
департаментом страхового фонду документації
адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про
реєстрацію об'єкта у Державному реєстрі потенційно
небезпечних об'єктів

z1235-10

12531

МНС України (з 2005 р.)

12.11.2010

1351-2003-п

30890

Кабінет Міністрів України

27.08.2003

Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення
лоцманського проведення суден

z2138-13

3753

Мінінфраструктури

03.12.2013

Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення
проведення криголамних робіт

z0072-14

3675

Мінінфраструктури

26.12.2013

Про затвердження Тарифів на роботи, пов'язані
з проведенням експертизи дорогоцінного та
напівдорогоцінного каміння і підготовкою експертівгемологів, та визнання таким, що втратив чинність, наказу
Міністерства фінансів України від 10 січня 1999 року № 9

z1004-15

591

Мінфін України

24.06.2015

Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання
вулиць та доріг населених пунктів

z0365-12

8521

Мінрегіон України

14.02.2012

Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і
послуги, що виконуються і надаються за плату установами та
закладами державної санітарно-епідеміологічної служби

Про затвердження Технічного регламенту безпеки
інфраструктури залізничного транспорту

494-2013-п

Про затвердження Технічного регламенту будівельних
виробів, будівель і споруд

1764-2006-п

Про затвердження Технічного регламенту водогрійних котлів,
що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

748-2008-п

Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження
відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів
паковання

z0095-05

Про затвердження Технічного регламенту засобів
індивідуального захисту

761-2008-п

Про затвердження Технічного регламенту затвердження
типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів,
їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових
частин та окремих технічних вузлів

1367-2011-п

Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для
перевезення пасажирів

1076-2009-п

Про затвердження Технічного регламенту мийних засобів

717-2008-п

Про затвердження Технічного регламенту морського
обладнання

1103-2007-п

Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного
електричного обладнання

1067-2015-п

Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних
виробів

839-2011-п

Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних
виробів

753-2013-п

Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних
виробів для діагностики in vitro

754-2013-п

Про затвердження Технічного регламенту щодо
неавтоматичних зважувальних приладів

1062-2015-п

Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних
комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних
відходів і плану заходів з його застосування

939-2007-п

Про затвердження Тимчасового порядку реєстрації
інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та
інвестиційної компанії

z0718-96

41106

Держкомісціннихпаперів

29.11.1996

Про затвердження Типових правил роботи оптових ринків
сільськогосподарської продукції

z0270-10

936

Мінагрополітики України

19.02.2010
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Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів
права інтелектуальної власності у складі нематеріальних
активів

z1580-04

27924

Мінфін України

22.11.2004

Про затвердження Типового положення про атестаційну
комісію з проведення державної атестації дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

z0834-16

45693

Мінсоцполітики України

23.05.2016

Про затвердження Типового положення про регіональну
службу державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду на державному кордоні та транспорті

801-2009-п

15913

Кабінет Міністрів України

23.07.2009

Про затвердження Умов надання у 2013 році державних
гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань
за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів
України державного сектору економіки, залученими для
реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та
інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та
реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки

500-2013-п

4720

Кабінет Міністрів України

03.07.2013

Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення
з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та
виробництва дерев'яного пакувального матеріалу

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0062-06

Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг
потреби в спирті етиловому для виготовлення окремих
видів продукції, Довідки про цільове використання спирту
етилового та Журналу обліку погашення податкових векселів

z0567-11

10913

ДПС України

19.04.2011

Про затвердження форм документів із підготовки оцінювачів
з експертної грошової оцінки земельних ділянок та витягу з
Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок

z1026-17

47021

Мінагрополітики України

28.07.2017

Про затвердження форм документів, надання інформації та
звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва

z0865-12

838

Мінагрополітики України

25.05.2012

ДСА України

05.06.2006

Про затвердження форм документів, які подаються
митному органу для ввезення на митну територію України
матеріалів, вузлів, агрегатів та/або комплектувальних
виробів з метою виробництва техніки та/або обладнання для
агропромислового комплексу

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1164-13#n14

Про затвердження форм заяв, текстової інформації на
пакуванні (маркування), переліку матеріалів реєстраційного
досьє та порядку його формування

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0727-08

Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними
та місцевими (крім господарських) судами судових справ і
матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання

z0724-06

Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

z0378-13

5869

Фонд державного майна

19.02.2013

Про затвердження форм первинної облікової документації
з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів,
корисних моделей, промислових зразків, компонувань
(топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських
пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення (Форми ІВ-1, ІВ-2,
ІВ-3, ІВ-4, ІВ-5, ІВ-6)

z1054-04

28391

Держкомстат України

10.08.2004

Про затвердження форм та порядків ведення реєстрів
культурних цінностей

z1879-13

4301

Мінкультури України

03.09.2013

Про затвердження форми свідоцтва про встановлення
категорії готелю

z0177-12

8643

Мінінфраструктури

23.01.2012

Про затвердження форми форвардного біржового контракту

z0204-08

1028

Мінагрополітики України

21.02.2008

Про затвердження форми форвардного біржового контракту

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0204-08

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,

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0072-97
44361

Верховна Рада УРСР

12.05.1991

Про захист прав споживачів

1023-12

Про захист рослин

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/180-14

Про захист суспільної моралі

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1296-15

Про заходи профілактики та ліквідації класичної чуми свиней

z0056-94

43045

Мінагропром України

15.03.1994

Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин

z0054-94

43046

Мінагропром України

15.03.1994

Про заходи щодо забезпечення функціонування в країні
системи міжнародних автомобільних перевезень вантажів із
застосуванням книжки МДП

572-93-п

43776

Кабінет Міністрів України

24.07.1993
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Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав
на сорти рослин»

1183-2002-п

1663

Кабінет Міністрів України

19.08.2002

Про ідентифікацію та реєстрацію тварин
Про інноваційну діяльність

1445-17

989

Верховна Рада України

04.06.2009

40-15

32885

Верховна Рада України

04.07.2002

Про інститути спільного інвестування

5080-17

7758

Верховна Рада України

05.07.2012

Про інформаційні агентства

74/95-вр

42468

Верховна Рада України

28.02.1995

Про координацію заходів щодо здійснення державного
нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів

z1348-13

4921

МОН України

17.06.2013

222-19

2082

Верховна Рада України

02.03.2015

Про ліцензування видів господарської діяльності

1380-2003-п

30790

Кабінет Міністрів України

29.08.2003

Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних
закладів

Про ліцензування освітніх послуг

200-96-п

41609

Кабінет Міністрів України

12.02.1996

Про музеї та музейну справу

249/95-вр

42265

Верховна Рада України

29.06.1995

Про надання дозволу сільськогосподарським підприємствам
на культивування у 1999 році сортів і гібридів маку та
конопель, занесених до Реєстру сортів рослин України на
1999 рік

561-99-р

38037

Кабінет Міністрів України

15.06.1999

411-15

1644

Верховна Рада України

26.12.2002

Про наукову і науково-технічну експертизу

Про насіння і садивний матеріал

51/95-вр

42480

Верховна Рада України

10.02.1995

Про нотаріат

3425-12

43642

Верховна Рада України

02.09.1993

Про організацію роботи з державної реєстрації
(перереєстрації) дезінфекційних засобів, віднесення харчових
продуктів до категорії харчових продуктів спеціального
дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів
та дієтичних добавок і проведення їх державної реєстрації

z1213-06

23735

МОЗ України

06.11.2006

Про організацію роботи з державної реєстрації
(перереєстрації) дезінфекційних засобів, віднесення харчових
продуктів до категорії харчових продуктів спеціального
дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів
та дієтичних добавок і проведення їх державної реєстрації

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1213-06

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем
Про оцінку земель

3689-12

43386

Верховна Рада України

15.12.1993

621/97-вр

40371

Верховна Рада України

05.11.1997

1378-15

1436

Верховна Рада України

11.12.2003

Про передачу об'єктів права державної та комунальної
власності

1482-98-п

39475

Кабінет Міністрів України

21.09.1998

Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності

3392-17

10828

Верховна Рада України

19.05.2011

Про першочергові заходи щодо запобігання негативним
наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

639-17

18136

Верховна Рада України

31.10.2008

Про покладання обов'язків на визнані організації у сфері
охорони суден та портових засобів на морі

z1133-16

46028

Мінінфраструктури

42577

Про Положення про Комітет у справах нагляду за страховою
діяльністю

1468/99

37426

Президент України

12.11.1999

Про портові збори

z0930-13

5139

Мінінфраструктури

27.05.2013

Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної
території України громадянами дорогоцінних металів (за
винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет
України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння
та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх
відчуження

448-2012-п

8034

Кабінет Міністрів України

21.05.2012

Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до
альтернативного

1307-2004-п

28075

Кабінет Міністрів України

05.10.2004

Про Порядок використання апаратури супутникових
радіонавігаційних систем під час проведення топографогеодезичних, картографічних, аерофотознімальних,
проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових
зйомок

1075-98-п

39717

Кабінет Міністрів України

13.07.1998

Про порядок надання інформації про те, що імпортований
товар, який увозиться на митну територію України для
використання у видавничій діяльності та діяльності з
виготовлення книжкової продукції вітчизняного виробництва,
не виробляється в Україні

z0218-13

6436

Мінекономрозвитку
України

03.12.2012

Про посилення контролю за лікеро-горілчаними виробами

z0010-99

38551

Держстандарт України

15.12.1998

v1552400-90

44398

Органи влади СРСР

12.06.1990

Про пресу та інші засоби масової інформації
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Номер

Видавник

Дата

z0110-04

29987

МОН України

12.01.2004

Про Рекомендації парламентських слухань «Фінанси і
банківська діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку»

781-15

31497

Верховна Рада України

15.05.2003

Про реформування державних і комунальних друкованих
засобів масової інформації

917-19

11

Верховна Рада України

24.12.2015

Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них

486-15

1638

Верховна Рада України

06.02.2003

Про розмір плати за видачу свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю

102-94-п

43083

Кабінет Міністрів України

22.02.1994

Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні
складські свідоцтва

2286-15

1301

Верховна Рада України

23.12.2004

Про сільськогосподарську дорадчу діяльність

1807-15

1427

Верховна Рада України

17.06.2004

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних
парків

991-14

37853

Верховна Рада України

16.07.1999

Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків

1985-19

46204

Верховна Рада України

23.03.2017

153-2002-п

33403

Кабінет Міністрів України

15.02.2002

963-2004-п

28465

Кабінет Міністрів України

28.07.2004

Кабінет Міністрів України

01.06.2016

Про проведення державної акредитації фізичних та
юридичних осіб на право проведення наукової та науковотехнічної експертизи

Про створення єдиної системи залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги
Про створення системи моніторингу риболовних суден
Про структурну перебудову в галузі кінематографії
Про схвалення Концепції реформування державної системи
правової охорони інтелектуальної власності в Україні

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/563-97%D0%BF
402-2016-р

Про технічні регламенти та оцінку відповідності

124-19

2150

Верховна Рада України

15.01.2015

Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів
промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в
Україні

479/92

44184

Президент України

18.09.1992

1095-2017-п

47486

Кабінет Міністрів України

06.09.2017

3480-15

25122

Верховна Рада України

23.02.2006

Про утворення Державної служби морського та річкового
транспорту України
Про цінні папери та фондовий ринок
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку«Про затвердження Порядку реєстрації випуску
акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі
приватизації та корпоратизації» 26.02.2013 № 248

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0461-13

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку «Про затвердження Положення про порядок оцінки
вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних
фондів інвестиційних компаній» від 18.03.2002 № 104

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0392-02

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 04.10.2005 № 509 «Щодо затвердження Положення
про порядок ведення реєстру забезпечення іпотечних
сертифікатів та надання регулярної інформації»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1264-05/print

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 21.03.2006 № 187 «Про затвердження Положення
про порядок реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що
випускаються в бездокументарній формі, інформації про їх
випуск та звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0451-06/print

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 31.03.2006 № 208 «Про затвердження Положення
про порядок погашення іпотечних сертифікатів та скасування
реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, що випускаються в
бездокументарній формі»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0472-06/print

Рішення Держкомісціннихпаперів «Про затвердження
Положення про порядок заміни особи, яка провадить
діяльність з управління активами пенсійного фонду» від
18.08.2004

z1049-04

Рішення Держкомісціннихпаперів «Про затвердження
Положення про порядок скасування реєстрації випуску
(випусків) інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
(інвестиційної компанії)» від 05.11.1999

z0881-99

Рішення Держкомісціннихпаперів «Про затвердження Правил
(умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами:
брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу,
управління цінними паперами» від 12.12.2006

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0052-07
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Рішення Національного банку України «Про затвердження
Положення про політику управління міжнародними
(золотовалютними) резервами України» від 26.04.2018 № 229рш

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/vr22950018?lang=en

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку «Про затвердження Положення про вимоги до особи,
яка провадить діяльність з управління пенсійними активами
щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і
управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних
активів» від 25.09.2012 № 1282

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1728-12

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»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0679-07/print

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України від 08.12.2005 № 155 «Про затвердження Правил
взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального
користування»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0071-06/print

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України від 10.12.2009 № 1789 «Про затвердження Ліцензійних
умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання
послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і
надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого,
міжміського, міжнародного»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0019-10/print

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України від 11.11.2010 № 513 Про затвердження Ліцензійних
умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з
надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації
телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та
радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1200-10/print

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України від 16.07.2009 № 1599 «Про затвердження Положення
про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот
загального користування»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0741-09/print

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України від 19.04.2007 № 695 «Про затвердження Порядку
виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел
радіозавад у смугах радіочастот загального користування»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0829-07/print

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

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1237-05/print

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України 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»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0145-06/print

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку
України від 26.07.2007 № 854 «Про затвердження Порядку
проведення приймальних випробувань радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0930-07/print

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»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0688-10/print

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 03.12.2013 № 2826 «Про затвердження Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z2180-13/print

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»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1999-12/print

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19.04.2012 № 557 «Про затвердження Положення
про Державний реєстр випусків цінних паперів»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0735-12/print

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 23.04.2013 № 735 «Про затвердження Положення
про провадження депозитарної діяльності»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1084-13/print
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Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 29.11.2016 № 1174 «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»

Посилання на НПА

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z140313#n124

Рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 23.12.2014
№ 844 «Про затвердження Переліку радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких
потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу
або випромінювального пристрою»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0201-15/print

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»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0057-13/print

Рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 01.11.2016
№ 578 «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги)
державного підприємства »Український державний центр
радіочастот«, пов’язані з користуванням радіочастотним
ресурсом України та вимірюванням параметрів
телекомунікаційних мереж»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1530-16/print

Рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 05.07.2012
№ 324 «Про затвердження Порядку маршрутизації трафіка в
телекомунікаційній мережі загального користування України»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1252-12/print

Рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 13.02.2018
№ 77 «Про затвердження Правил надання виробником
радіообладнання інформації для споживачів (користувачів)
щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію
радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв
та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу
України»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0284-18/print

Рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 13.02.2018
№ 78 «Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону
та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0282-18/print

Рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 27.12.2012
№ 684 «Про затвердження Порядку здійснення державного
нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України
в смугах радіочастот загального користування та визнання
такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0175-13/print

Рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 29.03.2012
№ 169 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на
роботи (послуги) Державного підприємства »Український
державний центр радіочастот»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0588-12/print

Рішення Національної Ради України з питань телебачення
і радіомовлення від 01.03.2018 № 288 «Про затвердження
Порядку видачі та анулювання дозволу на тимчасове
мовлення, умов дозволу та порядку здійснення нагляду
за додержанням законодавства про телебачення і
радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють
тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом
мовлення на підставі відповідного дозволу»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0386-18/print

Рішення НКРЗ «Про затвердження Ліцензійних умов
користування радіочастотним ресурсом країни (Форми Р-1,
РР-1п, Р-1д, Р-1пт, Р-1дс)» від 19.08.2005

Видавник

Дата

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1711-16/print

Рішення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері зв'язку та інформатизації «Про
затвердження Положення про порядок формування простору
ідентифікаційних кодів об'єктів Українського сегмента
світового простору ідентифікаторів об'єктів» від 18.04.2013
№ 227

Рішення НБУ «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо
організації корпоративного управління в банках України» від
03.12.2018

Номер

vr814500-18

z1237-05
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Назва НПА

Посилання на НПА

Рішення НКРЗ «Про затвердження Положення про порядок
і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися
на території України в смугах радіочастот загального
користування» від 03.11.2005

z1574-05

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку здійснення
державного нагляду за ринком телекомунікацій та визнання
такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ» від
13.12.2012

z0092-13

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил надання
виробником радіообладнання інформації для споживачів
(користувачів) щодо наявності вимог отримання
дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів
або випромінювальних пристроїв та інших параметрів
використання радіочастотного ресурсу України» від 13.02.2018

z0284-18

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про
особливості здійснення діяльності з управління активами
інституційних інвесторів» від 06.08.2013

z1486-13

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення щодо
пруденційних нормативів професійної діяльності на
фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками»
від 01.10.2015

z1311-15

Рішення НКЦПФР «Про затвердження Порядку реєстрації
випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії» від
23.03.2017

z0525-17

Рішення Правління Національного банку України від
15.05.2018 № 273-рш «Про затвердження звіту Правління
Національного банку України щодо проведення грошовокредитної політики»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/vr273500-18/
print

Рішення правління Національного депозитарію України
№ 1/1 від 11.01.2001 «Про затвердження Положення про
порядок отримання зберігачем, депозитарієм та іноземною
депозитарною установою кодів міждепозитарного обліку»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0082-01/print

Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку «Про затвердження Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів» від 03.12.2013 № 2826

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z2180-13

Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку «Про затвердження Положення про порядок реєстрації
випуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних
товариств» 27.05.2014 № 692

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0642-14

Розпорядження Антимонопольного комітету України
«Про затвердження Положення про порядок подання
заяв до Антимонопольного комітету України про
попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів
господарювання (Положення про концентрацію)»
від 19.02.2002 № 33-р

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1064-16

Розпорядження Антимонопольного комітету України № 26-р
від 12.02.2002 «Про затвердження Положення про порядок
подання заяв до органів Антимонопольного комітету
України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів
господарювання»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0238-02/print

Розпорядження Антимонопольного комітету України від
19.02.2002 № 33-р «Про затвердження Положення про
порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України
про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів
господарювання (Положення про концентрацію)»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0284-02#n2

Розпорядження Антимонопольного комітету України від
19.02.2002 № 33-р «Про затвердження Положення про
порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України
про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів
господарювання (Положення про концентрацію)»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0284-02/print

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг від 09.06.2005 № 4132 «Про затвердження
Положення про провадження діяльності небанківських
фінансових установ, які здійснюють емісію іпотечних
сертифікатів»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0788-05/print

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 27.05.2005 № 4084 «Про
затвердження Положення про видачу небанківським
фінансовим установам дозволу на здійснення емісії іпотечних
сертифікатів»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0691-05/print

Номер

Видавник

Дата
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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»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1084-04/print

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 29.08.2006 № 6154 «Про
затвердження Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із
припиненням недержавних пенсійних фондів»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1058-06/print

Розпорядження Державної комісії з регулюваня ринків
фінансових послуг України від 04.06.2004 № 913 «Про
затвердження Положення про особливості забезпечення
правонаступництва за укладеними договорами страхування у
разі реорганізації страховиків»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0776-04/print

Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження
Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які претендують на
обіймання посади члена ради недержавного пенсійного
фонду» від 04.03.2004

z0565-04

Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження
Положення про інвестиційну декларацію недержавного
пенсійного фонду» від 27.11.2003

z1165-03

Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Порядку
та вимог щодо здійснення посередницької діяльності на
території України з укладання договорів страхування зі
страховиками-нерезидентами» від 25.10.2007

z1288-07

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014

523-2014-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення
Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні»
від 16.11.2016

918-2016-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня
2011 р. № 668-р «Про затвердження переліку платних
адміністративних послуг, які надаються Національною
комісією з питань регулювання зв'язку та державним
підприємством "Український державний центр радіочастот"»

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/668-2011%D1%80/print

розпорядження КМУ «Про погодження проектів Порядку
розгляду та затвердження інвестиційних проектів, що
реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності
на територіях пріоритетного розвитку та у спеціальній
економічній зоні "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим,
та переліку пріоритетних видів економічної діяльності на
територіях пріоритетного розвитку Автономної Республіки
Крим, для яких установлено спеціальний режим інвестиційної
діяльності» від 23 травня 2001 р. № 212-р

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/212-2001%D1%80/sp:wide-:max20

Розпорядження КМУ «Деякі питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через центри надання
адміністративних послуг» від 16.05.2014

523-2014-р

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 30.10.2012
№ 1968 «Про деякі питання здійснення страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/ru/z197012#n9

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»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z2190-12/print

Розпорядження Нацкомфінпослуг «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»

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z151115#n178

Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження
Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у
фінансовій установі» від 04.12.2012

z2190-12

Ропорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада
2003 р. № 690-р «Про вдосконалення механізму здійснення
контролю за міжнародними повітряними перевезеннями
товарів військового призначення та подвійного
використання»

Номер

Видавник

Дата

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/690-2003%D1%80/print
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Номер

Видавник

Дата

Стандарт адміністративної послуги «Реєстрація риболовних
суден у Державному судновому реєстрі України або Судновій
книзі України, внесення до них змін та видача свідоцтва про
мінімальний склад екіпажу риболовного судна»

z1512-11

852

Мінагрополітики України

02.12.2011

Стандарт надання адміністративної послуги Міністерством
охорони здоров'я України з реєстрації оптово-відпускних
цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, що
закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів, ведення відповідного реєстру та надання інформації
з нього

z0410-12

8699

МОЗ України

28.12.2011

Тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються
Національним банком України

z0787-03

30914

Національний банк

12.08.2003

Національний банк

03.03.1994

Тимчасові правила проведення валютних аукціонів
Національного банку України
Указ Президента України «Деякі питання реекспорту товарів»
Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та
інвестиційні компанії» від 19.02.1994

v7-94500-94
https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/240/2012/print
55/94

Указ Президента України від 17 жовтня 1995 року № 969/95
«Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання
космічної діяльності в Україні»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/969/95/print

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

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/55/94/print

Указ Президента України від 21 листопада 2017 року
№ 381/2017 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового
господарства, раціонального природокористування та
збереження об'єктів природно-заповідного фонду»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/381/2017/print

Указ Президента України від 25 грудня 2003 року № 1488/2003
«Про заходи щодо впорядкування діяльності з міжнародних
повітряних перевезень товарів військового призначення та
подвійного використання»

https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1488/2003/
print

Указ Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99
«Про Положення про технічний захист інформації в Україні»

https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1229/99/print

68

