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Органи ліцензування 
(за списком) 

ІЦото змін у законодавстві 

Державна регуляторна служба України повідомляс щодо змін до Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», внесених Законом 
України від 26.11.2015 № 835 «Про внесення змін до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та деяких 
інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців іа громадських формувань» 
(далі - Закон № 835) (із змінами, передбаченими Законом від 06.10.2016 
№ 1666-VI11), які набули чинності 01 січня 2017 року. 

1 січня 2017 року набули чинності зміни до Закону України від 02.03.2015 
№ 222-VIH «Про ліцензування виїів господарської діяльності» (далі — Закон 
№ 222), зокрема: 

скасовано оформлення ліцензії, як документа у паперовій формі, та 
передбачено засвідчення факту видачі ліцензії шляхом внесення запису до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань (далі - ЄДР) іа відображення інформації у виписці з цього реєстру, яка 
видаєт ься суб'єкту господарювання безоплатно; 

скасовано повідомлення органом ліцензування здобувача ліцензії / ліцензіата 
про прийняті ним рішення та передбачено оприлюднення цих рішень, у день їх 
внесення до ЄДР. на порталі електронних сервісів у порядку, визначеному 
Міністерством юстиції України: 

передбачено оприлюднення органом ліцензування на своє му офіційному веб-
сайті інформації про прийняті рішення за відповідним видом господарської 
діяльності; 

скасовано підставу для переоформлення ліцензії щодо зміни найменування 
юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією 
юридичної особи) або прізвища, імені, по баї ькові фізичної особи - підприємця. 

На сьогодні, не затверджено положення про внесення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про 
ліцензування, а також не визначено порядок оприлюднення зазначеної інформації 
на порталі електронних сервісів. 

Законом України від 06.10.2016 № 1666-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та захисту прав власності» (набув чинності 02.11.2016) внесено 
зміни до розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 835, якими 
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встановлено, що до І січня 2019 року набуття здооувачем ліцензії права на 
провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, 
відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про 
видачу ліцензій на його офіційном> веб-сайті. 

Таким чином, до 1 січня 2019 року набуття здобувачами ліцензії права на 
провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, 
відбувається з дня оприлюднення органами ліцензування прийнятих ними рішень 
про видачу ліцензій на їх офіційних веб-сайгах. 

Органи ліцензування оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах 
інформацію про прийняті ними рішення за відповідним видом господарської 
діяльності, що підлягає ліценгаванню, зокрема, про видачу ліцензії, про відмову у 
видачі, про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, про анулювання 
ліцензії. 

У разі звернення здобувача ліцензії, ліцензіата щодо надання підтвердження 
факту набуття ним права на провадження виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню, а також щодо будь-якого іншого рішення органу 
ліцензування ДРС рекомендує органу ліцензування надати таке підтвердження у 
будь-який визначений законодавством спосіб, наприклад, посиланням на сторінку 
офіційного веб-сайту органу ліцензування, де оприлюднене таке рішення, або 
наданням заявник) копії такого рішення \ дотриманням вимог законів України 
«Про доступ до публічної інформації» та «Про захист персональних даних». 
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