
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 травня 2022 р. № 535
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2022 р. № 314

Кабінет Міністрів України постановляє :

Внести  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  18 березня  2022 р.  №  314  “Деякі
питання  забезпечення  провадження  господарської  діяльності  в  умовах  воєнного  стану”
(Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1399) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 3 травня 2022 р. № 535

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18

березня 2022 р. № 314

1. У пункті 1:

1) підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1)  у  період  воєнного  стану  право  на  провадження  господарської  діяльності  може
набуватися  суб’єктами  господарювання  на  підставі  безоплатного  подання  до  органів
ліцензування,  дозвільних  органів  та  суб’єктів  надання  публічних  (електронних  публічних)
послуг  декларації  про  провадження  господарської  діяльності  (далі  -  декларація),  що  містить
відомості  згідно  з  додатком  1, без  отримання  дозвільних  документів  (документів  дозвільного
характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської
діяльності за переліком згідно з додатком 2.

Органи  ліцензування,  дозвільні  органи  та  суб’єкти  надання  публічних  (електронних
публічних) послуг на своїх офіційних веб-сайтах розміщують переліки поданих декларацій. У
переліку  поданих  декларацій  наводиться  інформація  про  суб’єкта  господарювання  (для
юридичної  особи  –  організаційно-правова  форма,  повне  і  скорочене  найменування  (за
наявності), для фізичної особи - підприємця - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
вид  господарської  діяльності/частина  виду  господарської  діяльності,  який  провадиться  на
підставі  поданої  декларації;  місце  провадження  діяльності  (якщо  провадження  діяльності
обмежується територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці);”;

2) у підпункті 2:

в  абзаці  другому  слова  “Порталу  Дія  (Дія)”  замінити  словами  “Єдиного  державного
вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) (у разі подання декларації фізичною особою
- підприємцем)”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“у паперовій формі - через центр надання адміністративних послуг з подальшою передачею
органам  ліцензування,  дозвільним  органам  та  суб’єктам  надання  публічних  (електронних
публічних) послуг засобами Порталу Дія. Після внесення інформації до Порталу Дія декларація
повертається заявнику.”;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

“У разі коли декларації мають бути подані до органів ліцензування, дозвільних органів та
суб’єктів  надання  публічних  (електронних  публічних)  послуг,  якими  є  місцеві  органи
виконавчої  влади,  органи  місцевого  самоврядування,  військові  адміністрації,  територіальні
органи  центральних  органів  виконавчої  влади,  державні  та  комунальні  підприємства,  такі
декларації спрямовуються зазначеним органам та підприємствам засобами Порталу Дія через:

центральні  органи  виконавчої  влади,  що  забезпечують  реалізацію  державної  політики  у
відповідній сфері (якщо декларація подається до територіального органу такого центрального
органу  виконавчої  влади  або  державного  підприємства,  що  належить  до  сфери  його
управління);

обласні  державні  адміністрації,  Київську  міську  державну  адміністрацію  або  обласні
військові  адміністрації  (якщо  декларація  подається  до  місцевого  органу  виконавчої  влади,
органу  місцевого  самоврядування,  військової  адміністрації,  комунального  підприємства,  що
знаходяться або діють в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці);”;

3) у підпункті 3 слова “одного місяця” замінити словами “трьох місяців”;

4) підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично
продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування, а
періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цьому підпункті.”.

2. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2.  До  введення  в  експлуатацію  системи  подання  декларацій  через  Портал  Дія  суб’єкти
господарювання подають декларації до Міністерства економіки, яке забезпечує їх передачу до
відповідних  органів  ліцензування,  дозвільних  органів  та  суб’єктів  надання  публічних
(електронних  публічних)  послуг  (крім  суб’єктів  господарювання,  що  здійснюють  охоронну
діяльність і подають декларації до Міністерства внутрішніх справ).”.

3. У пункті 3 слова “разом з Міністерством економіки та Міністерством внутрішніх справ”
виключити.

4. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє у період воєнного стану та
протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування.”.

5. У додатку 1 до постанови:
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1) у пункті 1:

в абзаці другому слова “(у разі наявності)” замінити словами “(за наявності)”, а слова “та
місцезнаходження”  -  словами  “,  місцезнаходження,  контактний  номер  телефону,  адреса
електронної  пошти,  прізвище,  власне  ім’я,  по  батькові  (за  наявності)  керівника  юридичної
особи або його уповноваженого представника”;

в  абзаці  третьому  слова  “та  місце  проживання” замінити  словами  “,  місце  проживання,
контактний номер телефону, адреса електронної пошти”;

2) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3.  Назва  виду  господарської  діяльності/частини  виду  господарської  діяльності,  який
провадиться  суб’єктом  господарювання,  або  інформація  щодо  змін,  які  вносяться  до
дозвільного документа.

4.  Назва  дозвільного  документа  (назви  дозвільних  документів)  на  заміну  якого  (яких)
подана декларація або до якого (яких) декларацією вносяться зміни.”.
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Публікац� документа
• Урядовий кур'єр від 11.05.2022 — № 106
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