ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Про ліцензію
для відокремленого
структурного підрозділу
Поштовхом для підготовки цієї публікації стали гострі дискусії серед фахівців щодо питання
надання копії ліцензії на здійснення будівельної діяльності відокремленим структурним
підрозділам суб’єкта господарювання.
При цьому дискусії велися у двох площинах:
нормативно-правовій – щодо наявності
правових підстав після останніх змін в законодавстві, зокрема прийняття нового Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», для:
• видачі відокремленому структурному
підрозділу копії ліцензії;
• застосування відокремленим структурним підрозділом зазначеної копії ліцензії;
• а також підконтрольності та відповідальності відокремленого структурного підрозділу;
• технічно-технологічній –
щодо спроможності відокремленого структурного
підрозділу
виконувати
весь перелік робіт, зазначений у додатку до ліцензії.
З першої позиції на прохання редакції вичерпний аналіз ситуації здійснила Анна Горова (на знімку).
•

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВИДАЧІ
ЛІЦЕНЗІЇ ВІДОКРЕМЛЕНОМУ
СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛУ

Відповідно до пункту 11 Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної зі створення об’єктів архітектури, затвердженого поста-
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новою Кабінету Міністрів України від 05 грудня
2007 року № 1396 (далі – Порядок ліцензування), кожному відокремленому структурному
підрозділу, який провадитиме будівельну діяльність на підставі виданої суб’єкту господарювання будівельної діяльності ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним копію ліцензії та
додатка до неї, про що вноситься запис до журналу реєстрації виданих ліцензій.
Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу
суб’єкта господарювання на провадження будівельної діяльності.
Можливо, таке положення було актуальним на
час прийняття згаданої норми, проте наразі викликає певний спір щодо його суперечності положенням чинного законодавства з огляду на наступне.
Юридична особа наділяється цивільною
правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді (абзац другий частини 1 статті 80 Цивільного кодексу України).
Юридична особа здатна мати такі ж цивільні
права та обов’язки (цивільну правоздатність), як
і фізична особа, крім тих, які за своєю природою
можуть належати лише людині (частина 1 статті 91 Цивільного кодексу України).
Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії) (частина 3 статті 91
Цивільного кодексу України).
Перелік видів господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, визначено статтею 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222.

