ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Про ліцензію для
відокремленого
структурного підрозділу
(продовження)
У попередній публікації
(Вісник Будівельника
№ 2(11)/2019) були роз
глянуті правові аспекти
функціонування відок
ремлених підрозділів у
складі суб’єкта госпо
дарювання. Нагадаємо
основні моменти:
1. Згідно з положеннями частини 6 стат
ті 55 Господарського кодексу України певні
суб’єкти господарювання мають право відкрива
ти свої філії, представництва, інші відокремлені
підрозділи без створення юридичної особи.
2. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юри
дичної особи, що їх створила, і діють на підставі
затвердженого нею положення. Керівники філій
та представництв призначаються юридичною осо
бою і діють на підставі виданої нею довіреності.
3. Відокремлений структурний підрозділ не
має окремої від юридичної особи правоздатності,
оскільки (в залежності від його форми) здійснює
функції та/або представництво і захист інтересів
такої юридичної особи на підставі затвердженого
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положення про такий відокремлений структур
ний підрозділ. Таким чином, отримати ліцензію може лише юридична особа, в свою чергу
відокремлений підрозділ такої юридичної особи
має право здійснювати певні роботи на підставі
отриманої юридичною особою ліцензії.
4. З огляду положень цивільного законодав
ства відокремлений структурний підрозділ
може здійснювати всі або частину функцій
юридичної особи, представництво і захист її ін
тересів. Діють такі підрозділи на підставі затвер
дженого положення, а їх керівники – на підставі
виданої юридичною особою довіреності.
5. За наявності належно оформлених повнова
жень юридичної особи керівники її відособлених
підрозділів (філій, представництв, відділень)
мають право укладати договори від імені юридичної особи в межах наданих повноважень.
Якщо керівник відособленого підрозділу має
такі повноваження, але в тексті договору помил
ково відсутні вказівки на те, що договір укладений
від імені юридичної особи, то тільки ця обставина
не може бути підставою для визнання договору
недійсним. У таких випадках договір слід вважати
укладеним від імені юридичної особи.
6. Положення Цивільного та Господарсько
го кодексів України виключають можливість
притягнення до відповідальності відокремлених структурних підрозділів юридичної
особи, оскільки господарсько-правову відпо
відальність несе, зокрема, такий учасник госпо
дарських відносин як юридична особа.

