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ЗМІНА БЛАНКУ ЛІЦЕНЗІЇ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ВУЛИЦІ, 
ДЕ РОЗТАШОВАНИЙ ЗАКЛАД

• Чи потрібно змінювати бланк ліцензії на медичну практику у 
зв’язку зі зміною назви вулиці або населеного пункту відповідно 
до нормативно-правових актів про декомунізацію?

Нині в Україні відбувається масове перейменування вулиць, населених пунк-
тів, районів та областей, пов’язане з прийняттям Закону України «Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режи-
мів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 9 квітня 2015 р. № 317-
VIII, який набув чинності 21 травня 2015 року.

У зв’язку з цим виникає багато питань щодо необхідності внесення змін до 
реєстраційних та дозвільних документів юридичної особи та/чи фізичної особи — 
підприємця, зокрема до ліцензії на медичну практику. 

Відповідно до пункту 15 статті 13 Закону України «Про ліцензування видів гос-
подарської діяльності» від 2 березня 2015 р. № 222-VІІІ єдиною підставою для пе-
реоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна на-
йменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, імені, 
по батькові фізичної особи — підприємця.

Так, зміна поштового індексу, перейменування населеного пункту, району, об-
ласті, вулиці не є підставами для переоформлення ліцензії на медичну практику.

На підтвердження такої думки Державна регуляторна служба України видала 
листи від 27 січня 2015 р. № 507 та від 22 лютого 2016 р. № 1036.

ЗМІНА БЛАНКУ ЛІЦЕНЗІЇ ПРИВАТНОГО ЛІКАРЯ: ПІДСТАВИ

• Чи потрібно змінювати (переоформлювати) бланк ліцензії 
на медичну практику, якщо змінилася назва вулиці, на якій 

На запитання читачів відповідає АНТОНІНА НИЖНИК, 

керуючий партнер юридичної компанії «МЕДКОНСАЛТИНГ»
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зареєстрований приватно практикуючий лікар (фізична особа — 
підприємець), а адреса місця провадження діяльності 
не змінилася?

Як і в попередньому випадку, відповідно до пункту 15 статті 13 Закону Украї-
ни «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. 
№ 222-VІІІ єдиною підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування 
юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юри-
дичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця.

Отже, у разі зміни назви вулиці, району або міста, в якому зареєстрована фі-
зична особа — підприємець, переоформлювати бланк ліцензії на медичну прак-
тику непотрібно.
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