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Набрав чинності закон України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» 

З 28 червня 2015 року набув чинності новий Закон України № 222-VIII «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», яким змінено перелік видів господарської діяльності що підлягають 

ліцензуванню.  

Перелік видів господарської 

діяльності, що підлягають 

ліцензуванню  

Раніше чинне законодавство передбачало 

близько 50 видів діяльності, що підлягають 

ліцензуванню. На сьогоднішній день  

передбачений чіткий та вичерпний перелік, 

яким закріплено 30 видів діяльності, для 

здійснення яких необхідно отримати ліцензію, 

а саме:  

 банківська діяльність;  

 надання фінансових послуг; 

 професійна діяльність на ринку 
цінних паперів; 

 діяльність у галузі телебачення і 
радіомовлення;  

 діяльність у сфері 
електроенергетики і у сфері 
використання ядерної енергії; 

 освітня діяльність закладів освіти; 

 виробництво і торгівля спиртом 
етиловим, коньячним і плодовим, 
алкогольними напоями та 
тютюновими виробами; 

 діяльність у сфері телекомунікацій, 
надання послуг в галузі 
криптографічного захисту 
інформації;  

 будівництво об'єктів IV та V 
категорій складності;  

 виробництво лікарських засобів, 
оптова та роздрібна торгівля 
лікарськими засобами, імпорт 
лікарських засобів;  

 виробництво та ремонт 
вогнепальної зброї; виробництво 
спеціальних засобів, заряджених 
речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії, індивідуального 

захисту, активної оборони та їх 
продаж;  

 виробництво вибухових матеріалів 
промислового призначення;  

 надання послуг і виконання робіт 
протипожежного призначення; 

 поводження з особливо 
небезпечними речовинами і 
небезпечними відходами;  

 медична практика; 

 діяльність банків пуповинної крові, 
інших тканин і клітин людини; 

 ветеринарна практика;  

 випуск та проведення лотерей;  

 туроператорська діяльність; 

 посередництво у працевлаштуванні 
за кордоном;  

 промисловий вилов риби; 

 культивування рослин;  

 діяльність, пов'язана з розробкою, 
виготовленням, постачанням 
спеціальних технічних засобів для 
зняття інформації з каналів зв'язку 
та інших технічних засобів 
негласного отримання інформації; 

 перевезення пасажирів, 
небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів річковим, 
морським, автомобільним, 
залізничним та повітряним 
транспортом, міжнародні 
перевезення пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом; 

 зовнішньоекономічна діяльність; 

 транспортування нафти, 
нафтопродуктів магістральним 
трубопроводом;  

 транспортування і розподіл 
природного газу, газу (метану) 
вугільних родовищ, його зберігання; 
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 централізоване водопостачання та 
водовідведення;  

 виробництво теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 
постачання теплової енергії; 

 охоронна діяльність. 

Новий Закон суттєво спрощує порядок 

отримання ліцензії, відтепер можливе 

оформлення ліцензії як документа не тільки у 

паперовій, а й в електронній формі. 

Документи можна відправляти нарочно, 

поштою або електронним способом. Ліцензію 

видаватимуть на необмежений строк, а 

разова плата за неї становитиме розмір 

мінімальної зарплати, що діє на день 

прийняття рішення про видачу (до 

30.11.2015р. – 1218грн., з 01.12.2015р.- 

1378грн. Переоформлення ліцензії 

здійснюється безоплатно. 

 

Відмова від відповідальності 

Звертаємо Вашу увагу на те, що стаття 

підготовлена для загального ознайомлення з 

даним питанням та не є індивідуальною 

консультацією спеціаліста. Крім того, оскільки 

законодавство постійно змінюється, деяка 

інформація також може змінитися  вже після того, 

як стаття була опублікована, і Ассасе  не несе 

ніякої відповідальності за потенційні ризики та 

збитки, спричинені шляхом вживання заходів на 

основі інформації викладеної вище. 

 

  

Контактна особа  

Калакура Ярослав  

Помічник юриста 

E-Mail: Yaroslav.Kalakura@accace.com 

телефон: +380 44 569 33 10 

Про Ассасе 

Зі штатом понад 250 спеціалістів та філіями в семи країнах Ассасе є однією з провідних 

консалтингових компаній Центральної та Східної Європи. Протягом останніх років, завоювавши 

довіру понад 1400 міжнародних компаній, що стали нашими клієнтами, Ассасе розпочала 

стратегічну експансію поза межами регіону, щоб стати надійним провайдером послуг на світовому 

рівні. 

Офіси Ассасе представлені в Чехії, Румунії, Словаччині, Польщі, Україні та Німеччині. Також ми 

надаємо послуги через довірених партнерів в інших країнах Європи та світу. 

Більш детально про нас на www.accace.com  
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