Хочу
безстрокову
ліцензію

Про деякі
питання, що
виникають
під час
ліцензування

1. Щодо переоформлення ліцензії на
безстрокову
Відповідно до частини 6 статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі – Закон про ліцензування), ліцензії,
які є чинними на день набрання чинності цим
Законом (28.06.2015) та мали обмежений термін
дії, є безстроковими і можуть бути, за заявою
ліцензіата, переоформлені відповідним органом
ліцензування безкоштовно у тижневий строк.
Заява, оскільки затвердження її форми законодавством не передбачено, складається у
довільній формі і має містити щонайменше найменування та ідентифікаційний код ліцензіата –
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата – фізичної особи – підприємця (серія та номер паспорта для фізичної
особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті) згідно
з інформацією з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань. За бажанням ліцензіата
до заяви додається копія ліцензії з додатком.
Разом з цим, відповідно до частини 7 статті
15 Закону про ліцензування виключною підставою для переоформлення ліцензії є перехід права на здійснення виду господарської діяльності,
на який отримано ліцензію, від ліцензіата, що

був фізичною особою – підприємцем, до іншої
фізичної особи, яка є її спадкоємцем (за умови
відповідності спадкоємця вимогам відповідних
ліцензійних умов).
Відповідно до листа Державної регуляторної
служби України від 17.02.2017 № 1006/0/20-17 у
разі звернення 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 Державна регуляторна
служба України 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.
При цьому слід зазначити, що згідно з Законом про ліцензування «ліцензія – запис у
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо
наявності у суб’єкта господарювання права на
провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню».
Тобто можливість переоформлення ліцензії на
паперовому носії відсутня.
За заявою ліцензіата про переоформлення
ліцензії на безстрокову інформація про безстроковість ліцензії розміщується на офіційному вебсайті Держархбудінспекції як органу ліцензування у розділі «Реєстр виданих ліцензій» (шляхом
видалення інформації про термін дії ліцензії).
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