
Д Е Р Ж А В Н А Р Е Г У Л Я Т О Р Н А С Л У Ж Б А У К Р А Ш И 
вул. Арсенальна, 9/11 м. Кшв 01011 ^ тел. (044) 254-56-73, факс 254-43-93 

е-таЛ: 1п1'огт@с1кгр.§оу.иа 

В1Д № 

Органи л1цензування 
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Щодо зм1н у законодавств! 

Державна регуляторна служба УкраУни повщомляе щодо зм1н до Закону 
УкраУни «Про Л1цензування вид1в господарськоУ д1яльност1», внесених Законом 
УкраУни вщ 26.11.2015 № 835 «Про внесения зм1н до Закону УкраУни «Про 
державну реестрацш юридичних ос1б та ф1зичних ос1б - п1дприемц1в та деяких 
1нших законодавчих акт1в УкраУни щодо децентрал1зац1У повноважень з державноУ 
реестрац1У юридичних ос1б, ф1зичних ос1б - п1дприемц1в та громадських формувань» 
(дал1 - Закон № 835) (1з зм1нами, передбаченими Законом вщ 06.10.2016 
№ 1666-У111), як1 набули чинност! 01 с1чня 2017 року. 

1 с1чня 2017 року набули чинност) змши до Закону УкраУни вщ 02.03.2015 
№222-УШ «Про л1цензування вид1в господарськоУ д1яльност1» (дал1 - Закон 
№ 222), зокрема: 

скасовано оформления л1ценз1У, як документа у паперов1й форм!, та 
передбачено засв1дчення факту видач! л!ценз!У шляхом внесения запису до Сдиного 
державного реестру юридичних ос!б, ф!зичних ос!б - пщприемц1в та громадських 
формувань (дал! - СДР) та вщображення !нформац!У у виписц! з цього реестру, яка 
видаеться суб'екту господарювання безоплатно; 

скасовано повщомлення органом л!цензування здобувача л!ценз!У / л!ценз!ата 
про прийнят! ним р!шення та передбачено оприлюднення цих р!шень, у день Ух 
внесения до СДР, на портал! електронних серв!е!в у порядку, визначеному 
М!н!стерством юстиц!У УкраУни; 

передбачено оприлюднення органом л!цензування на своему офщшному веб
сайт! !нформац!У про прийнят! р!шення за вщповщним видом господарськоУ 
д!яльност!; 

скасовано пщставу для переоформления л!ценз!У щодо змши найменування 
юридичноУ особи (якщо зм!на найменування не пов'язана з реорган!зац!ею 
юридичноУ особи) або пр!звища, !мен!, по батьков! ф!зичноУ особи - пщприемця. 

На сьогодн!, не затверджено положения про внесения до Сдиного державного 
реестру юридичних ос!б та ф!зичних ос!б - п!дприемц!в !нформац1У про 
л!цензування, а також не визначено порядок оприлюднення зазначеноУ !нформац!У 
на портал! електронних серв!с!в. 

Законом УкраУни вщ 06.10.2016 № 1666-VIII «Про внесения зм!н до деяких 
законодавчих акт!в УкраУни щодо вдосконалення державноУ реестрац!У прав на 
нерухоме майно та захисту прав власност!» (набув чинност! 02.11.2016) внесено 
ЗМ1НИ до розд!лу «Прик!нцев! та перехщн! положения» Закону~:МЬ-^5г-якимИ"" 
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встановлено, що до 1 Ычня 2019 року набуття ' здобувачем лщензп права на 
провадження виду господарсъко! д1яльност1, що тдлягае лщензуванню, 
вгдбуваетъся з дня оприлюднення прийнятого органом лщензування ршення про 
видачу Л1цензш на його офщ1йному веб-сайт!. 

Таким чином, до 1 с!чня 2019 року набуття здобувачами л!ценз!1 права на 
провадження виду господарськоУ д!яльност!, що пщлягае л!цензуванню, 
вщбуваеться з дня оприлюднення органами л!цензування прийнятих ними р!шень 
про видачу л!ценз!й на Ух оф!ц!йних веб-сайтах. 

Органи л!цензування оприлюднюють на своУх оф!ц!йних веб-сайтах 
!нформац!ю про прийнят! ними р!шення за вщповщним видом господарськоУ 
д!яльност!, що пщлягае л!цензуванню, зокрема, про видачу л!ценз!У, про вщмову у 
видач!, про залишення заяви про отримання л!ценз!У без розгляду, про анулювання 
л!ценз!У. 

У раз! звернення здобувача л!ценз!У, л!ценз!ата щодо надання пщтвердження 
факту набуття ним права на провадження виду господарськоУ д!яльност!, що 
пщлягае л!цензуванню, а також щодо будь-якого !нщого р!щення органу 
л!цензування ДРС рекомендуе органу л!цензування надати таке п!дтвердження у 
будь-який визначений законодавством спос!б, наприклад, поеиланням на стор!нку 
оф!ц!йного веб-сайту органу л!цензування, де оприлюднене таке р!щення, або 
наданням заявнику копГУ такого р!щення з дотриманням вимог закон!в УкраУни 
«Про доступ до публ!чноУ !нформац!У» та «Про захист персональних даних». 
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