
ЗАКОН УКРАЇНИ 

“ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ 

ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ”



Л І Ц Е Н З І Я – запис у Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб – підприємців та

громадських формувань про рішення

органу ліцензування щодо наявності у

суб’єкта господарювання права на

провадження визначеного ним виду

господарської діяльності, що підлягає

ліцензуванню



САЙТ ІНФОРЕСУРС

Вкладка РЕЄСТР СУБ’ЄКТІВ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вкладка “Заклади професійної (професійно-

технічної ) освіти”

Сумська область

Назва закладу



















Плата за видачу ліцензії

Стаття 14. Плата за видачу ліцензії

1. За видачу ліцензії справляється разова плата в

розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з

розміру прожиткового мінімуму для працездатних

осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування

рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати

не встановлений законом.

Переоформлення ліцензії є безоплатним.



Плата за видачу ліцензії
Стаття 14. Плата за видачу ліцензії

2. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у

строк не пізніше десяти робочих днів з дня

оприлюднення на порталі електронних сервісів

рішення про видачу ліцензії.

3. Документом, що підтверджує внесення плати за

видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком,

копія платіжного доручення з відміткою банку,

квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з

поштового відділення зв’язку.



Плата за видачу ліцензії

Стаття 14. Плата за видачу ліцензії

5. Плата за видачу ліцензії, що видана

органом ліцензування, який є центральним

органом виконавчої влади або державним

колегіальним органом, зараховується до

Державного бюджету України.



Плата за видачу ліцензії

Стаття 15. Зміни, що стосуються ліцензіата або

назви виду господарської діяльності, що підлягає

ліцензуванню

Плата за надання ліцензії в частині, на яку

ліцензіат має намір розширити свою діяльність,

справляється як за отримання нової ліцензії

відповідно до частини першої статті 14 цього

Закону, якщо інше не передбачено законом.



Плата за видачу ліцензії

Стаття 16. Анулювання ліцензії

2. Підставою для прийняття рішення про 

анулювання ліцензії є:

10) несплата за видачу ліцензії відповідно до 

частини другої статті 14 цього Закону.


