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ЛІЦЕНЗІЯ БЕЗ СЕРІЇ ТА НОМЕРА: ЧИ ДІЙСНА?

• Наш заклад нещодавно отримав ліцензію на здійснення 
медичної діяльності, але вона оформлена на білому аркуші 
паперу, що немає ні серії, ні номера. Чи є така ліцензія дійсною?

До набуття чинності (28 червня 2015 р.) Законом України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. № 222-VIII (далі — Закон 
№ 222) форма бланків ліцензії єдиного зразка встановлювалася постановою КМУ 
«Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської ді-
яльності» від 20 листопада 2000 р. № 1719 (далі — Постанова № 1719).

Законом № 222 змінені основні підходи до регулювання відносин у сфері лі-
цензування видів господарської діяльності, зокрема, суб’єкт господарювання на-
буває права на здійснення виду господарської діяльності, що підлягає ліцензу-
ванню, після внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб — підприємців щодо рішення органу ліцензування про ви-
дання йому ліцензії. Також Законом № 222 скасовано норму щодо оформлення 
ліцензії на бланку ліцензії єдиного зразка. Відтепер ліцензія на паперовому носії 
видається органом ліцензування за бажанням ліцензіата.

 Крім того, у листі Державної регуляторної служби України від 24 лютого 
2016 р. № 1095/0/20-16, який був направлений органам ліцензування, що ще ма-
ють попередні бланки ліцензій, вказано, що з втратою чинності Постановою 
№ 1719, якою був затверджений опис бланка ліцензії, що містив, серед іншого, 
серію та номер бланка, бланк ліцензії єдиного зразка втратив юридичну силу. 
У зв’язку з цим після оформлення та підписання ліцензії, перед виданням ліцен-
зії суб’єкту господарювання, слід закреслювати чорним маркером серію та номер 
бланка (у разі зіпсуття або пошкодження бланка ліцензії серія та номер не за-
креслюється чорним маркером).

Отже, ліцензія без серії та номера бланку, що видана після набуття чинності 
Наказом № 781/38, є дійсною. 
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