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Від № 
ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" 
вул. Біологічна, 25, 
м. Харків, 61030 

Про надання роз'яснення 

Державна регуляторна служба України (далі - ДРС) розглянула лист 
ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" від 14.05.2018 б/н про надання роз'яснення щодо дії 
ліцензії від 31.05.2011 Міністерства екології та природних ресурсів України на 
право провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері 
поводження з небезпечними відходами, виданої ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" 
(ЄДРПОУ 22634952) на право провадження господарської діяльності з 
поводження з небезпечними відходами, та, в межах компетенції, повідомляє 
наступне. 

У своїй діяльності ДРС керується, серед іншого, Конституцією України, 
законами України від 11.09.2003 № 1160-ІУ "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності", від 06.09.2005 № 2806-ІУ "Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності", від 05.04.2007 № 877-У 
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності", від 02.03.2015 № 222-УІП "Про ліцензування видів господарської 
діяльності" (далі - Закон № 222) та Положенням про Державну регуляторну 
службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.12.2014 №724 "Деякі питання Державної регуляторної служби України" 
(далі - Положення). 

Слід зазначити, що згідно з пунктом 5 частини першої статті 1 
Закону № 222 ліцензія - це 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. 

Разом з цим, Законом України від 06.10.2016 № 1666-УІІІ "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної 
реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності", який набрав 
чинності 02.11.2016, були внесені зміни, серед іншого, в розділ II "Прикінцеві та 
перехідні положення" Закону України від 26.11.2015 № 835-УІІІ "Про внесення 
змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо 
децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
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осіб - підприємців та громадських формувань", зокрема, згідно з якими, до 
01.01.2019 набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської 
діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення 
прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його 
офіційному веб-сайті. 

В той же час, частиною другою статті 6 Закону № 222 встановлено, що 
орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської 
діяльності, серед іншого, розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію 
про прийняті ним рішення за відповідним видом господарської діяльності. 

Отже, актуальною інформацією щодо ліцензій володіють органи 
ліцензування, які у відповідності до викладених вище норм законів 
повинні оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах інформацію про прийняті 
ними рішення за відповідним видом господарської діяльності, що підлягає 
ліцензуванню, зокрема, про видачу ліцензії, про відмову у видачі, про залишення 
заяви про отримання ліцензії без розгляду, про анулювання ліцензії. 

Так, на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів 
України (Ьирз://тепг.£ОУ.иа/) в рубриці "Бізнесу "/"Дозволи та ліцензії" 
розміщений Ліцензійний реєстр (поводження з небезпечними відходами) за 
посиланням - пирз://тепг.§оу.иа/сопІепІ/реге1і^ 
§озроо!аг5коі-шуа1по5Іі-2-роуоа,2Пеітуа-2-пеЬ^ який у 
свою чергу МІСТИТЬ, зокрема, Перелік анульованих Міністерством екології та 
природних ресурсів України ліцензій на право провадження господарської 
діяльності з поводження з небезпечними відходами (далі - Перелік). 

У зазначеному Переліку є ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" (ЄДРПОУ 22634952) та 
йдеться посилання на наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 
від 30.10.2017 №399. 

Слід зазначити, що 28.11.2017 до ДРС надійшла скарга 
ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" (ЄДРПОУ 22634952) б/н щодо прийняття Міністерством 
екології та природних ресурсів України наказу від 30.10.2017 №399 "Про 
відмову у видачі ліцензії ТОВ "УКРЕКОСЕРВІС" та анулювання ліцензій" в 
частині анулювання ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" ліцензії серії АГ № 594570 
від 31.05.2011 на право провадження господарської діяльності з поводження з 
небезпечними відходами (далі - скарга). 

24.03.2018 до ДРС надійшов лист (вх. ДРС від 28.03.2018 №4961/0/19-18) 
від адвоката Т. Новобранець в інтересах ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" з інформацією, 
що рішенням Харківського окружного адміністративного суду від 17.01.2018 по 
справі № 820/6552/17 за адміністративним позовом ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" до 
Міністерства екології та природних ресурсів України позовні вимоги задоволено 
та скасовано Наказ від 30.10.2017 № 399 в частині анулювання 
ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" (код ЄДРПОУ 22634952) ліцензії від 31.05.2011 на 
право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними 
відходами. Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду 
від 01.03.2018 по даній справі рішення суду першої інстанції в частині 
скасування наказу про анулювання ліцензії залишено без змін. 

Вищезазначена інформація була врахована під час розгляду Експертно-
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апеляційною радою з питань ліцензування при ДРС скарги 
ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" на засіданні 26.04.2018 та за результатом розгляду 
прийнято рішення № 4.6 (протокол № 06-18). 

У свою чергу, ДРС керуючись частиною одинадцятою статті 5 
Закону № 222, Положенням, з урахуванням рішення Експертно-апеляційної ради з 
питань ліцензування при ДРС від 26.04.2018 № 4.6 (протокол № 06-18), 27.04.2018 
видала розпорядження № 35 «Про розгляд скарги», яким зобов'язала Відділ 
забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради Департаменту ліцензування 
та дозвільної системи Державної регуляторної служби України повідомити 
ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" та Міністерство екології та природних ресурсів України 
про прийняття Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування при 
Державній регуляторній службі України рішення від 26.04.2018 № 4.6 про зняття 
з розгляду скарги ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" б/н, у зв'язку із відсутністю предмету 
оскарження, оскільки, рішенням Харківського окружного адміністративного суду 
від 17.01.2018 по справі № 820/6552/17, залишеним без змін у відповідній частині 
постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 01.03.2018, що 
набрала законної сили з дати її прийняття, скасовано наказ Міністерства екології 
та природних ресурсів України від 30.10.2017 № 3 9 9 "Про відмову у видачі 
ліцензії ТОВ "УКРЕКОСЕРВІС" та анулювання ліцензій" в частині анулювання 
ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" ліцензії серії АГ № 594570 від 31.05.2011 на право 
провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами. 

Розпорядження ДРС від 27.04.2018 № 35 «Про розгляд скарги» було 
направлене 27.04.2018 супровідними листами ТОВ НВП "НОВІНТЕХ" 
(№4219/0/20-18) та Міністерству екології та природних ресурсів України 
(№4227/0/20-18). 

Разом з тим, звертаємо увагу, що відповідно до статті 129і Конституції 
України судове рішення є обов'язковим до виконання. 

Перший заступник Голови 
Державної регуляторної служби України В. П. Загородній 

Зла О. В. 285-80-53 


