Додаток 3

[Постанова КМУ від 25 травня 2016 р. № 364]:
17. Скановані копії документів, необхідних для завершення відповідного виду державного контролю,
разом з електронним повідомленням з електронним цифровим підписом посадової особи
підприємства надсилаються до інформаційної системи для здійснення відповідного виду державного
контролю до моменту прибуття товарів у митницю призначення або після їх прибуття.

A. Сектор комерційних угод:
документи, що
використовуються учасниками
угоди на етапах виробництва,
купівлі і продажу

Контракт (договір) на поставку товарів;

Ѵ

2

Рахунок фактура (invoice, account тощо);

Ѵ

3

Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за
утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути
заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час
транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219;

Ѵ

4

Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних
вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень)
відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час
перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01.06.2002 № 733;
Дві копії договору про виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання,
оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)
переробниками відпрацьованих мастил (олив);

Ѵ

Дві копії документів про оплату послуг з організації збирання, перевезення, зберігання,
оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)

Ѵ

6

Фітосанітарний

Санітарноепідеміологічни

Екологічний

Ветеринарносанітарний

Фітосанітарний

Назва документа (відомостей) з ПКМУ від 05.10.11 № 1030 "Деякі питання здійснення
попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон
України"

1 4. Для здійснення попереднього документального контролю товарів перевізник або експедитор чи
уповноважена особа надає посадовій особі митного органу документи та/або відомості, необхідні для
здійснення відповідного виду державного контролю, зокрема:

1

5

Санітарноепідеміологічни

Назва документа (відомостей) з додатку 3 до наказу МФУ від 25.07.16 № 657 "Про затвердження
переліків даних, необхідних для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи
органів доходів і зборів"

Екологічний

Сектори, до яких можна віднести
застосовувані документи
(Рекомендація № 1 ЄЕК ООН)

Ветеринарносанітарний

Зведений перелік документів (відомостей), призначених для обігу через ЄАІС при інформаційному обміні за принципом "Єдиного вікна" (ПКМУ від 25.05.16 № 364), при здійсненні попереднього документального контролю (ПКМУ від 05.10.11 № 1030),
а також (безвідносно до ЄАІС) - для здійснення митного контролю

Назва документа (відомостей) зі ст. 335 "Подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю" Митного кодексу України

2. Незалежно від виду транспорту, яким здійснюється переміщення товарів, під час прибуття товарів у
пункт пропуску через державний кордон України надаються документи (відомості) або їх реквізити, у
тому числі засобами інформаційних технологій (або у вигляді електронного документа), які
підтверджують дотримання заборон та/або обмежень згідно із законами України щодо пропуску
товарів через митний кордон України, крім тих, що необхідні виключно для поміщення товарів у
митний режим.
1. Під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний
кордон України декларант, уповноважена ним особа або перевізник залежно від виду транспорту,
яким здійснюється перевезення товарів, надають митному органу в паперовій або електронній формі
такі документи та відомості:

3. Разом з митною декларацією митному органу подаються
рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та, у
випадках, встановлених цим Кодексом, декларація митної
вартості. У встановленому цим Кодексом порядку в митній
декларації декларантом або уповноваженою ним особою
зазначаються відомості про:
1) документи, що підтверджують повноваження особи, яка
подає митну декларацію;
2) зовнішньоекономічний договір (контракт) або інші
документи, що підтверджують право володіння,
користування та/або розпорядження товарами;
11) у разі необхідності - документи, що підтверджують
заявлену митну вартість товарів та обраний метод її
визначення відповідно до статті 53 цього Кодексу.

Ѵ

B. Сектор платежів:
документи, що стосуються
банківських вимог щодо
забезпечення платежів

C. Перевезення і пов'язані з
ними послуги: документи, які
відносяться до фізичних
міжнародних перевезень
товарів, включаючи
страхування
Поділяються на:
C1. Експедиторські послуги і
обробка вантажів
("Посередницькі послуги")
C2. Перевезення
C3. Страхування

1) при перевезенні автомобільним транспортом:
а) документи на транспортний засіб, зокрема ті, що містять відомості про його державну
реєстрацію (національну належність);
2) при перевезенні водним транспортом:
а) генеральна декларація, що містить, зокрема, найменування та опис судна, відомості про його
реєстрацію та національну належність, прізвище капітана, прізвище та адресу суднового
агента;
3) при перевезенні повітряним транспортом:
е) відомості про знаки національної належності та реєстраційні знаки судна, номер рейсу,
маршрут польоту, пункт вильоту та пункт прибуття судна;
1) при перевезенні автомобільним транспортом:
ґ) відомості про кількість вантажних місць та вид упаковки;
1) при перевезенні автомобільним транспортом:
д) найменування товарів;
1) при перевезенні автомобільним транспортом:
е) вага брутто товарів (у кілограмах) або об'єм товарів (у метрах кубічних), крім
великогабаритних вантажів;
2) при перевезенні водним транспортом:
б) декларація про вантаж, яка містить, зокрема, відомості про найменування портів відправки,
портів заходу судна, завантаження та вивантаження товарів, першого порту відправки товарів,
порту вивантаження товарів, що залишаються на борту, перелік коносаментів або інших
документів, що підтверджують наявність та зміст договору морського (річкового) перевезення,
кількість вантажних місць товару, опис та вид упаковки товарів, які підлягають вивантаженню у
даному порту;
3) при перевезенні повітряним транспортом:
а) стандартний документ перевізника, передбачений укладеними відповідно до закону
міжнародними договорами в галузі цивільної авіації (генеральна декларація);
3) при перевезенні повітряним транспортом:
б) документи, що містять відомості про товари, які перевозяться на борту (вантажні відомості,
авіаційні вантажні накладні);
3) при перевезенні повітряним транспортом:
з) найменування товарів, номери вантажних накладних, кількість місць за кожною накладною,
пунктів завантаження та пунктів вивантаження товарів;
5) при переміщенні трубопровідним транспортом та лініями електропередачі:
б) акт прийому-передачі товарів або довідка, що підтверджує кількість товарів;
2) при перевезенні водним транспортом:
в) декларація про припаси (суднові припаси), яка містить, зокрема, відомості про найменування
суднових припасів, що є в наявності на судні, та їх кількість;
3) при перевезенні повітряним транспортом:
в) документ, що містить відомості про припаси (бортові припаси) та про кількість припасів
(бортових припасів), завантажених на борт судна та вивантажених з нього;
4) при перевезенні залізничним транспортом:
в) документ, що засвідчує наявність припасів (за наявності припасів);
2) при перевезенні водним транспортом:
г) декларація про особисті речі екіпажу судна;
2) при перевезенні водним транспортом:
ґ) суднова роль, що містить відомості про кількість і склад членів екіпажу під час прибуття і
відправлення судна, зокрема, прізвища, імена, громадянство, звання або посаду, дату і місце
народження, вид і номер документа, що посвідчує особу;
2) при перевезенні водним транспортом:
д) список пасажирів, що містить відомості про пасажирів під час прибуття і відправлення судна,
зокрема, кількість пасажирів на судні, прізвища, імена, громадянство, дату і місце народження,
порти посадки і висадки;
3) при перевезенні повітряним транспортом:
ж) список пасажирів із зазначенням їх кількості на судні, прізвищ та ініціалів, пунктів посадки та
висадки; відомості щодо багажу пасажирів (пасажирська відомість);
2

Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі
попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України,
та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного
органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній
документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль
посадовими особами відповідних контролюючих органів).

3) транспортні (перевізні) документи;

1) при перевезенні автомобільним транспортом:
б) транспортні (перевізні) документи (міжнародні товаротранспортні накладні);

1/3

Фітосанітарний

Санітарноепідеміологічни

Екологічний

Назва документа (відомостей) з ПКМУ від 05.10.11 № 1030 "Деякі питання здійснення
попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон
України"

Ветеринарносанітарний

Фітосанітарний

Санітарноепідеміологічни

Екологічний

Назва документа (відомостей) з додатку 3 до наказу МФУ від 25.07.16 № 657 "Про затвердження
переліків даних, необхідних для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи
органів доходів і зборів"

Ветеринарносанітарний

C. Перевезення і пов'язані з
ними послуги: документи, які
відносяться до фізичних
Сектори, до яких
можна віднести
міжнародних
перевезень
застосовувані документи
товарів, включаючи
(Рекомендація № 1 ЄЕК ООН)
страхування
Поділяються на:
C1. Експедиторські послуги і
обробка вантажів
("Посередницькі послуги")
C2. Перевезення
C3. Страхування

Назва документа (відомостей) зі ст. 335 "Подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю" Митного кодексу України

2) при перевезенні водним транспортом:
є) транспортні (перевізні) документи на товари (за наявності), які містять, зокрема, відомості
про загальну кількість товарів, кількість вантажних місць, найменування товарів, вид упаковки;
3) при перевезенні повітряним транспортом:
г) транспортні (перевізні) документи;
4) при перевезенні залізничним транспортом:
а) транспортні (перевізні) документи;
7
8

Товарно-транспортна накладна;
Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна
накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна
накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

9

При імпорті для проведення стандартного фітосанітарного контролю, якому підлягають усі
вантажі з об’єктами регулювання:
Товаротранспортні (товаросупровідні) документи;
При імпорті для проведення фітосанітарного контролю:
Товаротранспортні (товаросупровідні) документи;
При експорті:
Товаросупровідні документи
Транспортні (перевізні) документи (міжнародні товаротранспортні накладні);
Визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що супроводжує міжнародні
поштові відправлення (за їх наявності);

10
11
12
13

14
15
16

Ѵ
Ѵ

Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ

Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних
перевізників);
Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових,
авіаційних та залізничних перевезень);
Комерційні документи (за наявності) на товари, що перевозяться, які містять відомості,
зокрема, про найменування та адресу перевізника, найменування країни відправлення та
країни призначення товарів, найменування та адреси відправника (або продавця) та
отримувача товарів;

1) при перевезенні автомобільним транспортом:
в) визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що супроводжує міжнародні
поштові відправлення (за їх наявності);
2) при перевезенні водним транспортом:
е) визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що супроводжує міжнародні
поштові відправлення (за їх наявності);
3) при перевезенні повітряним транспортом:
д) визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що супроводжує міжнародні
поштові відправлення (за їх наявності);.
4) при перевезенні залізничним транспортом:
г) визначений актами Всесвітнього поштового союзу документ, що супроводжує міжнародні
поштові відправлення (за їх наявності);

Ѵ
Ѵ
1) при перевезенні автомобільним транспортом:
г) комерційні документи (за наявності) на товари, що перевозяться, які містять відомості,
зокрема, про найменування та адресу перевізника, найменування країни відправлення та
країни призначення товарів, найменування та адреси відправника (або продавця) та
отримувача товарів;
2) при перевезенні водним транспортом:
ж) комерційні документи (за наявності) на товари та відомості про розміщення товарів на борту
судна;
3) при перевезенні повітряним транспортом:
ґ) комерційні документи (за наявності їх у перевізника) на товари, що перевозяться;
3) при перевезенні повітряним транспортом:
є) відомості про найменування підприємства (організації, установи), що експлуатує судно, та
кількість членів екіпажу;
4) при перевезенні залізничним транспортом:
ґ) комерційні документи (за наявності їх у перевізника) на товари, що перевозяться;
4) при перевезенні залізничним транспортом:
б) передатну відомість на залізничний рухомий склад;
5) при переміщенні трубопровідним транспортом та лініями електропередачі:
в) комерційні та супровідні документи (за наявності їх у власника трубопровідного транспорту,
лінії електропередачі) на товари, що переміщуються через митний кордон України, а на момент
митного оформлення - рахунок-фактуру;
5) при переміщенні трубопровідним транспортом та лініями електропередачі:
г) найменування та адреса відправника товарів;
5) при переміщенні трубопровідним транспортом та лініями електропередачі:
ґ) найменування та адреса отримувача товарів;
2) при перевезенні водним транспортом:
з) відомості про наявність (відсутність) на борту судна товарів, ввезення яких на митну
територію України заборонено або обмежено, включаючи валютні цінності, наявні у членів
екіпажу, лікарські засоби, до складу яких входять наркотичні, сильнодіючі засоби, психотропні
та отруйні речовини;
3) при перевезенні повітряним транспортом:
и) відомості про наявність (відсутність) на борту судна товарів, ввезення яких на митну
територію України заборонено або обмежено, включаючи валютні цінності, наявні у членів
екіпажу, лікарські засоби, до складу яких входять наркотичні, сильнодіючі засоби, психотропні
та отруйні речовини;
5) при переміщенні трубопровідним транспортом та лініями електропередачі:
д) документи (дозволи, сертифікати), що підтверджують показники товару.

Ѵ

4) комерційні документи, наявні у особи, яка подає
декларацію;

6) документи, що підтверджують дотримання обмежень, які
виникають у зв'язку із застосуванням захисних,
антидемпінгових та компенсаційних заходів (за наявності
таких обмежень);

5) у разі необхідності - документи, що підтверджують
дотримання заходів нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
17

Міжнародний ветеринарний сертифікат або ветеринарне свідоцтво СНД;

Ѵ

18

Міжнародний ветеринарний сертифікат або ветеринарне свідоцтво СНД або міжнародний
сертифікат;
Міжнародний сертифікат;
Сертифікат якості;
Сертифікат якості або аналітичний сертифікат;
Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей
товару.
Дозвіл (сертифікат) для фауни та флори:
- дозвіл на імпорт чи експорт зразків видів дикої фауни і флори, включених до додатку І, а також
на експорт зразків, види яких включено до додатків II і III Конвенції про міжнародну торгівлю
видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕS); або
- сертифікат на реекспорт чи інтродукцію з моря зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції
СІТЕS; або
- сертифікат на пересувну виставку для багаторазового переміщення через митний кордон
України зразків, які є частиною цирку, пересувної виставки та об'єктом регулювання Конвенції
СІТЕS.

Ѵ

19
20
21
22
23

24
25
26
27

Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;
Сертифікат відповідності (якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації).
Сертифікат походження, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.1998
№ 999;
Сертифікат походження (за його наявності);

3

При імпорті для проведення стандартного фітосанітарного контролю, якому підлягають усі
вантажі з об’єктами регулювання:
Фітосанітарний сертифікат;

Ѵ

Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ
Ѵ

Ѵ
Ѵ
Ѵ

7) у випадках, передбачених цим Кодексом, - документи,
що підтверджують країну походження товару;

Ѵ
4

28

під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту:
міжнародний ветеринарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал
документа)

Ѵ

5

для здійснення фітосанітарного контролю товарів, крім дерев'яного пакувального матеріалу як
супровідного матеріалу для товарів, що класифікується у товарній позиції 4415 згідно з УКТЗЕД
(під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту):
реквізити карантинного дозволу, що видається Держветфітослужбою згідно із статтею 37
Закону України “Про карантин рослин”
для здійснення фітосанітарного контролю товарів, крім дерев'яного пакувального матеріалу як
супровідного матеріалу для товарів, що класифікується у товарній позиції 4415 згідно з УКТЗЕД
(під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту):
фітосанітарний сертифікат, який видається державним органом з карантину і захисту рослин
країни-експортера, що засвідчує фітосанітарний стан товару (оригінал документа)

Ѵ

Ѵ
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30

31

При імпорті для проведення стандартного фітосанітарного контролю, якому підлягають усі
вантажі з об’єктами регулювання:
Фітосанітарний сертифікат на реекспорт у разі якщо імпортний вантаж з об’єктами регулювання
зберігався, перепаковувався або розділявся в іншій країні (відповідно до статті 36 Закону
України «Про карантин рослин»);
При експорті:
Фітосанітарний сертифікат або фітосанітарний сертифікат на реекспорт. (У випадку відсутності
фітосанітарного сертифікату або фітосанітарного сертифікату на реекспрот – заява на видачу
фітосанітарного сертифікату або фітосанітарного сертифікату на реекспрот та документ, що
підтверджує внесення плати за видачу фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного
сертифіката на реекспорт).
Міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа),
якщо такий сертифікат вимагається санітарними заходами; або
- інший документ, виданий компетентним органом країни походження; або
- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (до закінчення строку його дії).

Ѵ

6

для здійснення фітосанітарного контролю товарів, крім дерев'яного пакувального матеріалу як
супровідного матеріалу для товарів, що класифікується у товарній позиції 4415 згідно з УКТЗЕД
(під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту):
фітосанітарний сертифікат, який видається державним органом з карантину і захисту рослин
країни-експортера, що засвідчує фітосанітарний стан товару (оригінал документа)

7

для здійснення санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів (під час ввезення
товарів на митну територію України, крім транзиту):
міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа),
якщо такий сертифікат вимагається санітарними заходами

Фітосанітарний

Санітарноепідеміологічни

Екологічний

Назва документа (відомостей) з ПКМУ від 05.10.11 № 1030 "Деякі питання здійснення
попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон
України"

Ветеринарносанітарний

Фітосанітарний

Санітарноепідеміологічни

Екологічний

Назва документа (відомостей) з додатку 3 до наказу МФУ від 25.07.16 № 657 "Про затвердження
переліків даних, необхідних для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи
органів доходів і зборів"

Ветеринарносанітарний

Сектори, до яких можна віднести
застосовувані документи
(Рекомендація № 1 ЄЕК ООН)

Назва документа (відомостей) зі ст. 335 "Подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю" Митного кодексу України

Ѵ

Ѵ

Ѵ

Ѵ

8) у разі необхідності - документи, що підтверджують
сплату та/або забезпечення сплати митних платежів;
9) у разі необхідності - документи, що підтверджують
право на пільги із сплати митних платежів, на
застосування повного чи часткового звільнення від сплати
митних платежів відповідно до обраного митного режиму;

D. Офіційний контроль:
документи, що вимагаються
урядовими органами для
контролю міжнародних
товарних потоків

10) у разі необхідності - документи, що підтверджують
зміну термінів сплати митних платежів;
32

При імпорті для проведення стандартного фітосанітарного контролю, якому підлягають усі
вантажі з об’єктами регулювання:
Відомості про оплату за здійснення фітосанітарних процедур відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.12.2011 № 1348 (для завершення фітосанітарного контролю).

Ѵ

33

При імпорті для проведення фітосанітарного контролю:
Відомості про оплату за здійснення фітосанітарних процедур відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 28.12.2011 № 1348 (для завершення фітосанітарного контролю).

Ѵ

34
35

36
37

38

Лист-узгодження Держпродспоживслужби (крім котів, собак, хутрових звірів, медоносних бджіл,
джмелів і люцернових бджіл-листорізів).
Реєстраційне посвідчення (корми для непродуктивних тварин, премікси, кормові добавки) або
лист-узгодження Держпродспоживслужби.

Ѵ

Реєстраційне посвідчення або лист-узгодження Держпродспоживслужби (у випадку якщо ці
препарати не зареєстровані);
Реєстраційне посвідчення (вакцини, імунобіологічні препарати, діагностикуми) або листузгодження Держпродспоживслужби (у випадку якщо ці препарати не зареєстровані).

Ѵ

Документи про походження та законність набуття у власність або володіння об’єктів
тваринного та рослинного світу;

Ѵ

8

під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту:
реквізити дозволу на ввезення в Україну об'єктів ветеринарно-санітарного контролю у
випадках, визначених статтею 83 Закону України “Про ветеринарну медицину”

Ѵ

9

під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту:
відомості про включення товарів до державного реєстру ветеринарних препаратів, кормових
добавок, преміксів та готових кормів, а саме: номер реєстраційного посвідчення та дата
реєстрації

Ѵ

Ѵ
Ѵ
2) при перевезенні водним транспортом:
и) відомості про наявність (відсутність) на борту судна небезпечних товарів, зброї, боєприпасів;
3) при перевезенні повітряним транспортом:
і) відомості про наявність (відсутність) на борту судна небезпечних товарів, зброї, боєприпасів;
10

під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних відходів:
реквізити висновку Мінприроди про те, що відходи, які включені до Зеленого переліку відходів,
не підпадають під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними
перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120

Ѵ

11

під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту:
відомості про включення товарів до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, а саме:
серія, номер реєстраційного посвідчення та дата реєстрації

Ѵ

під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних вантажів згідно із
Законом України “Про перевезення небезпечних вантажів”:
свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів (оригінал
документа)
під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних вантажів згідно із
Законом України “Про перевезення небезпечних вантажів”:
свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі
(оригінал документа)

Ѵ

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;
Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів і агрохімікатів,
що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого
ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;
Посвідчення про державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів (у разі імпорту); або дозвіл
на ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів і агрохімікатів, що
використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого
ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;
Дозволи на ГМО:
- витяг або посвідчення або реєстраційний номер з державного реєстру генетично
модифікованих організмів або продукції, виробленої із застосуванням ГМО;
або
- дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науководослідних цілей.
Дві копії ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з
небезпечними відходами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2012
№ 1221;
Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення
небезпечних вантажів;
Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних
вантажів національного або міжнародного зразка;

Ѵ

Ѵ

12

46

Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу
національного або міжнародного зразка;

Ѵ

13

47

Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196.
Погодження та ліцензію на експорт або імпорт озоноруйнівних речовин, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2015 № 1176.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
Посвідчення або свідоцтво про державну реєстрацію.

Ѵ

39
40

41

42

43

44
45

48
49
50

Ѵ
Ѵ

Ѵ

Ѵ
Ѵ

Ѵ

Ѵ
Ѵ
Ѵ
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