
Basic SoP on Importation and Registration of Medical Vehicles as humanitarian cargo in 
Ukraine (ambulances, mobile clinics, etc.) 

Importation 
The vehicle be imported under simplified import procedure (as any other humanitarian cargo) with couple of 
additional requirements. It should be accompanied with the following documents: 

1. There must be several declarations under the simplified importation procedure as the one in Annex A
to this document:

a. 1st for the vehicle itself (indicating plate numbers and all relevant data)
b. 2nd for everything that is in that vehicle and is installed,
c. 3rd for loose items1

2. Donation letter to a specified consignee that states the humanitarian nature of goods
3. Detailed invoice with the customs value of goods
4. Letter from the consignee stating that he agrees to accept the goods (Annex B)

Note: The company that will take the vehicle on a balance sheet should be the same as the one indicated as 
consignee in all the customs documents. 

After Arrival 
After arrival of the vehicle to customs territory of Ukraine it should be registered at the Ministry of Internal 
affairs and certified in accordance with ecologic norms. The party responsible for this certification and 
registration is the consignee. The list of certifying bodies is attached. The application for the plate numbers 
should be sent to Ministry of Internal affairs service center ( https://www.hscmvs.com/ ). Physical presence of 
the vehicle in the parking lot of the certifying center is required to complete all registration procedures and get 
the numbers. 

Note: It is not required to go to the certifying center in advance after arrival to Ukraine. In fact, the vehicle can 
stand in the parking lot of a warehouse or even move after the temporary EU or other number plates expire. 

While it is hard to predict how much time the registration takes now, before the war it took approximately two 
hours of the procedure itself, and in some cases, you got a timeslot for it. Documents required for certification 
include: 

1. registration certificate (passport) of the vehicle
2. all the documents that were provided at the customs
3. registration documents of the consignee.

1 For instance, in case of mobile clinics build into chassis: 1st – vehicle (chassis) itself, 2nd – medical container and all 
installed items, 3rd – loose items like furniture, medical equipment, spare parts and chemicals. 

https://www.hscmvs.com/


Annex A 

“Додаток 

до постанови Кабінету Міністрів  України 

від 1 березня 2022 р. № 174 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 березня 2022 р. № 235) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про перелік товарів, що визнаються     гуманітарною допомогою 

1. Прізвище, власне ім’я,

по батькові (за наявності) особи, що

здійснює декларування/ Name the person

making the declaration

2. Прізвище, власне імя, по батькові (за

наявності) водія/ Name and Surname of the

Driver

3. Марка машини/ Brand of car

4. Номер машини/Licence plate

5. Відправник/Dispatcher

6. Отримувач/Recipient

7. Фактичне місце призначення

розвантаження вантажу/

Place of unloading of goods

8. Пункт пропуску/ checkpoint

9. Вид допомоги/ Type of assistance

№ Товар*/ Goods Кількість, шт/ Quantity, pc 
Об’єм/ volume 

(boxes) 

1 

Додатки**: Shipment documents / Товаросупровідні документи 

__________________ 
(підпис) 

_________________________________________________ 
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, 

яка переміщує товари через митний     кордон України) 

Місце для відбитка особистої 
номерної печатки 



Annex B 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ  

кінцевого  користувача товарів гуманітарної допомоги 

№ __________ ___ __________ 20__ р. 
(дата оформлення)

1. Повне найменування кінцевого користувача товарів, код згідно з ЄДРПОУ, його

адреса. 

2. Повне найменування імпортера товарів, його адреса.

3. Найменування донора (донорів) гуманітарної допомоги, держава його (їх)

реєстрації, адреса та дані контактної особи. 

4. Відомості про товари, що ввозяться в Україну:

№ Найменування та опис товару Кількість товару 

1 2 3 

5. Гарантійні зобов’язання кінцевого користувача товарів

5.1. Товари, зазначені в пункті 4, не будуть використані з метою отримання прибутку. 

_________________  ___________    ______________________________ 
 (посада)  (підпис)  (прізвище, власне ім’я по батькові (за наявності) 

________ 
(дата)   МП (за наявності) 



Перелік призначених Органів із сертифікації колісних транспортних засобів, партій 

частин та/або обладнання 

№ 

Найменування, 

адреса, код згідно з 

Єдиним державним 

реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 

Номер та дата 

наказу, яким 

призначено орган 

із сертифікації/ 

інформація щодо 

анулювання 

призначення 

органу із 

сертифікації 

колісних 

транспортних 

засобів 

Номер 

призначе-

ного органу 

із 

сертифікації 

або 

номер 

уповноваже-

ного 

органу від-

повідно до 

нотифікації 

ЄЕК ООН 

Веб-ресурси: 

- вебсайт;

- посилання

для підтверд-

ження

чинності

сертифікатів

(у разі

наявності)

Контакти 

(номери телефонів, 

електронна пошта) 

1 1 2 3 4 5 

1. Державне 

підприємство 

«Державний 

автотранспортний 

науково-дослідний і 

проектний інститут» 

(ДП 

«ДержавтотрансНДІ 

проект») 

Юридична та 

фактична адреса: 

пр. Перемоги, 57, 

м. Київ, 03113 

код ЄДРПОУ 

01527695 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

01.03.2013 

№ 126 

Е 46 / А(b) www.insat.org.

ua 

https://docs.goo

gle.com/spread

sheets/d/11WR

6rwQhL4wUD

N8I77ju_5rzZl

8IglsUjtUDI6p

ZsAQ/edit?ts=5

72c8b61#gid=0 

https://docs.goo

gle.com/spread

sheets/d/166vF

bZjZFWNGA7

QK6KUvBRZ

M7Dp7hwidlvJ

6cBn3LE8/edit

?ts=57332e1d#

gid=0 

Загальні питання: 

(044) 456-30-30

Щодо питань 

сертифікації КТЗ: 

(044) 201-08-17

(044) 201-08-82

(044) 456-77-61

(044) 455-69-75

(044) 455-69-45

(044) 201-08-85

Для перевірки 

чинності 

сертифікатів: 

(044) 201-08-29

(044) 455-67-51

Електронні адреси: 

os@insat.org.ua 

(до 10 Мб), 

orgsertNDI@gmail.c

om 

(до 25 Мб), 

info@insat.org.ua 

(до 10 Мб) 

2. Державне 

підприємство 

«Всеукраїнський 

державний науково-

виробничий центр 

стандартизації, 

метрології, 

сертифікації та 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

29.03.2016 

№ 121 

Е 46 / Е www.ukrcsm.ki

ev.ua 

Дільниця 1 – 

(044) 450-89-94

(044) 423-32-82

Дільниця 2- 

(044) 526-20-63

(044) 526-80-83

Annex C. List of certifying centres
Source: Ministry of Infrastructure of Ukraine

http://www.insat.org.ua/
http://www.insat.org.ua/
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захисту прав 

споживачів» 

(ДП «Укрметртест 

стандарт») 

 

Юридична адреса: 

вул. Метрологічна, 4, 

м. Київ, 03143 

 

Фактична адреса: 

- дільниця 1: 

вул. М. Кривоноса, 

7/1, м. Київ, 03115; 

- дільниця 2: 

вул. Метрологічна, 4, 

м. Київ, 03143 

 

код ЄДРПОУ 

02568182 

Електронна адреса: 

ukrcsm@ukrcsm.kiev

.ua  

3. Державне 

підприємство 

«Запорізький 

науково-виробничий 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації» 

вул. Антенна, 10,  

м. Запоріжжя, 69057 

код ЄДРПОУ 

04725958 

Наказ 

Міністерства 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України від 

09.02.2016  

№ 209 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

АНУЛЬОВАНЕ 

 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

26.04.2017  

№ 162 

 

UA.CTR.001 - - 

4. Державне 

підприємство 

«Львівський науково-

виробничий центр 

стандартизації, 

метрології та 

сертифікації» 

вул. Князя Романа, 

38, м. Львів, 79005 

Наказ 

Міністерства 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України від 

09.02.2016  

№ 212 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

АНУЛЬОВАНЕ 

 

UA.CTR.002 - - 

mailto:ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua
mailto:ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua


код ЄДРПОУ 

04725912 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

26.04.2017  

№ 163 

 

5. Державне 

підприємство 

«Науково-дослідний 

інститут метрології 

вимірювальних і 

управляючих систем»  

(ДП НДІ 

«СИСТЕМА») 

Юридична та 

фактична адреса: 

вул. М. Кривоноса, 6, 

 м. Львів, 79008 

код ЄДРПОУ 

04728690 

Наказ 

Міністерства 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України від 

09.02.2016  

№ 212 

UA.CTR.003 www.dndi-

systema.lviv.ua  

Загальні питання:  

(032) 239-92-00 

 

Щодо питань 

сертифікації КТЗ: 

(032) 239-92-26 

(097) 182-58-86 

 

Електронні адреси: 

office@dndi-

systema.lviv.ua ; 

institute.systema@g

mail.com  

6. Державне 

підприємство 

«Український центр з 

питань сертифікації 

та захисту прав 

споживачів» 

вул. Терьохіна, 8а,  

м. Київ, 04080 

код ЄДРПОУ 

03363708 

Наказ 

Міністерства 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України від 

09.02.2016 № 212 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

АНУЛЬОВАНЕ 

 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

26.04.2017 № 161 

 

UA.CTR.004 - - 

7. Товариство з 

обмеженою 

відповідальність 

«РІВНЕСТАНДАРТ» 

вул. Князя 

Володимира, 28 Б, 

офіс 32, м. Рівне, 

33028 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

06.09.2016 № 306  

 

 

UA.CTR.005 - - 

http://www.dndi-systema.lviv.ua/
http://www.dndi-systema.lviv.ua/
mailto:office@dndi-systema.lviv.ua
mailto:office@dndi-systema.lviv.ua
mailto:institute.systema@gmail.com
mailto:institute.systema@gmail.com


код ЄДРПОУ 

38888641 

8. Державне 

підприємство 

«Харківський 

регіональний 

науково-виробничий 

центр стандартизації, 

метрології та 

сертифікації» 

вул. Мироносицька, 

36, м. Харків, 61002 

код ЄДРПОУ 

04725906 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

22.09.2016 № 322 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

АНУЛЬОВАНЕ 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

26.04.2017 № 160 

 

UA.CTR.006 -  

9. Приватне 

підприємство 

«ІНФОСЕРТ» 

провулок 

Олександрійський, 7, 

м. Чорноморськ, 

Одеська область, 

68000 

код ЄДРПОУ 

37673164 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

21.12.2016 № 456 

ПРИЗНАЧЕННЯ 

АНУЛЬОВАНЕ 

 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

07.07.2017 № 243 

 

UA.CTR.007 - - 

10. Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ЦЕНТР АВТО»  

Юридична та 

фактична адреса: 

вул. Перемоги, 20, 

літ. А, офіс 1,  

м. Київ, 03170 

код ЄДРПОУ 

38683765 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

13.01.2017 № 10 

UA.CTR.008 www.centr-

avto.com.ua  

(044) 223-66-56 

(067) 656-52-05 

(063) 065-66-56 

(098) 505-66-56  

(в тому числі для 

перевірки чинності 

сертифікатів) 

 

Електронні адреси: 

offiсe@centr-

avto.com.ua; 

centеr_avto@ukr.net  

11. Товариство з 

обмеженою 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

UA.CTR.009 - (067) 620-88-00 

(067) 957-52-52 

 

http://mtu.gov.ua/documents/565.html
http://mtu.gov.ua/documents/565.html
http://mtu.gov.ua/documents/565.html
http://mtu.gov.ua/documents/565.html
http://mtu.gov.ua/documents/565.html
http://mtu.gov.ua/documents/598.html
http://mtu.gov.ua/documents/598.html
http://mtu.gov.ua/documents/598.html
http://mtu.gov.ua/documents/598.html
http://mtu.gov.ua/documents/598.html
http://mtu.gov.ua/documents/621.html
http://mtu.gov.ua/documents/621.html
http://mtu.gov.ua/documents/621.html
http://mtu.gov.ua/documents/621.html
http://mtu.gov.ua/documents/621.html
http://www.centr-avto.com.ua/
http://www.centr-avto.com.ua/
mailto:offiсe@centr-avto.com.ua
mailto:offiсe@centr-avto.com.ua
mailto:centеr_avto@ukr.net
http://mtu.gov.ua/documents/725.html
http://mtu.gov.ua/documents/725.html
http://mtu.gov.ua/documents/725.html


відповідальністю 

«УКР-ТЕСТ-

СТАНДАРТ» 

  

Юридична та 

фактична адреса: 

вул. Ежи Ґедройця, 6, 

офіс 32, м. Київ, 

03150 

код ЄДРПОУ 

35809174 

України від 

26.04.2017 № 164 

 

Електронна адреса: 

ukrteststandart@gma

il.com  

12. Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«АВТОТЕХНО 

СЕРВІС» 

  

Юридична та 

фактична адреса: 

вул. Шевченка,  

162 А, кім. 3,  

м. Чернігів, 14020 

код ЄДРПОУ 

32946875 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

26.04.2017 № 165 

UA.CTR.010   Загальні питання:  

(0462) 95-28-62 

Щодо питань 

сертифікації КТЗ: 

(050) 440-52-50 

 

Електронна адреса: 

osats@ukr.net  

 

 

 

 

13. Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю  

«ДП-СТАНДАРТ 

МЕТРОЛОГІЯ 

ООВ»  

 

вул. Князя 

Володимира, 28 Б, 

офіс 2,  

м. Рівне, 33028 

код ЄДРПОУ 

38100229 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

06.03.2018 № 105 

 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

25.01.2021 № 22 

«Про анулювання 

призначення 

товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«ДП-

СТАНДАРТМЕТР

ОЛОГІЯ ООВ» 

органом із 

сертифікації для 

індивідуального 

 UA.CTR.011   (0362) 46-04-40 

 

Електронна адреса: 

dp.standartmetrology

@gmail.com 

 

http://mtu.gov.ua/documents/725.html
http://mtu.gov.ua/documents/725.html
mailto:ukrteststandart@gmail.com
mailto:ukrteststandart@gmail.com
http://mtu.gov.ua/documents/726.html
http://mtu.gov.ua/documents/726.html
http://mtu.gov.ua/documents/726.html
http://mtu.gov.ua/documents/726.html
http://mtu.gov.ua/documents/726.html
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затвердження 

колісних 

транспортних 

засобів, партій 

частин та 

обладнання» 

 

Номер 

провадження 

К/9901/32633/21 у 

Касаційному 

адміністративному 

суді  

 

Справа 460/797/21 

14. Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю  

«ЄВРОЦЕНТР 

АВТО»  

 

Юридична та 

фактична адреса: 

вул. Перемоги, 20, 

літ. А, офіс 2,  

м. Київ, 03170 

 

код ЄДРПОУ  

38620642 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України 

від 25.07.2018 

№ 340 

 UA.CTR.012 www.evrocentr

-

avto.com.ua/uk  

(044) 223-31-67 

Електронна адреса: 

ua.012@ukr.net  

 

15. Приватне 

підприємство «АЄС 

СТАНДАРТ»  

Юридична та 

фактична адреса: 

вул. Рішельєвська, 

73, кв. 3,  

м. Одеса, 65012  

 

код ЄДРПОУ  

37673164 

 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України 

від 15.03.2019     

№ 167 

UA.CTR.013    Загальні питання:  

(048) 702-41-01 

Щодо питань 

сертифікації КТЗ: 

(068) 320-30-40 

 

Для перевірки 

чинності 

сертифікатів: 

(048) 701-38-10 

Електронна адреса: 

аes-standart@ukr.net  

16. Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«КСЦ-КОНКОРД» 

вул. Сонячне шосе,  

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від  

03.12.2019 

№ 841 

UA.CTR.014   (096) 111 69 54 

 

Електронна адреса: 

ksckonkord@gmail.c

om  
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2 А, селище Сонячне, 

Запорізький район, 

Запорізька обл., 

70417  

код ЄДРПОУ 

38708538 

  

17 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Тримакс-Авто» 

вул. Київська, 81, 

оф. 18, м. Житомир,  

10001,  

 

код ЄДРПОУ 

37221171 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України  від 18.03.

2021 № 126 

 

UA.CTR.015  0412 - 512 - 333 

(067) 377 97 81 

 

Електронна адреса: 

trimaxavto@gmail.co

m  

18 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Десна-Транс» 

вул Шевченка, 162-А, 

м. Чернігів, 14020 

код ЄДРПОУ 

33336370 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

01.07.2021 № 345 

UA.CTR.016  0462-95-67-65 

097 616- 79-05 

 

Електронна адреса: 

desnatranstov@ukr.n

et 

19 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«УКРТЕХКОНТРОЛ

Ь» 

вул. Ватутіна, 174,  

м. Вінниця, 21000 

код ЄДРПОУ 

38886995 

 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

06.12.2021 № 662 

 

Ухвалою 

Окружного 

адміністративног

о суду міста 

Києва про 

забезпечення 

адміністративного  

позову у справі № 

640/36385/21 від 

13 грудня 2021 

року зупинено дію 

(застосування) 

наказу 

Міністерства 

UA.CTR.017  096-062-44-42 

 

Електронна адреса: 

info@utc.org.ua  
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інфраструктури 

України від 06 

грудня 2021 року 

№ 662  

20 Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«АКРЕДО 

КОНСАЛТ» 

просп. Соборності, 

15, м. Київ, 02160 

код ЄДРПОУ 

38847372 

 

Наказ 

Міністерства 

інфраструктури 

України від 

30.12.2021 № 739 

UA.CTR.018  068-682-38-38,  

044-393-06-71 

 

acredoconsult@gmail

.com 
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