
 
Як перевірити, чи має 
компанія необхідні ліцензії

ВІД ОД АМЕРИКАНСЬКОГО НАР У

За допомогою даних про видані ліцензії ви можете перевірити, чи законно магазин продає 

цигарки та алкогольні напої, чи безпечно користуватися послугами певного туроператора, 

служби таксі або приватної клініки. А підприємцям вони допоможуть з’ясувати, чи має 

необхідні дозволи ваш потенційний бізнес-партнер і чи варто з ним співпрацювати.
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031 / Відкриті дані

Постанова Кабміну №835 (далі – Постанова) передбачає публікацію близько 30 різноманітних ліцензійних 

реєстрів. У них можна знайти інформацію, чи має компанія ліцензію на певний вид діяльності, який 

термін її дії та чи не була вона анульована. Нижче ви знайдете посилання на найбільш популярні набори, 

але цей список не є вичерпним. Щоб дізнатися, чи публікують відомості про потрібні вам ліцензії і хто є 

розпорядником цих даних – радимо зазирнути до Постанови. 

Ліцензії на оптову торгівлю алкоголем і тютюном

Ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном

Ліцензії на виробництво та торгівлю пальним

Ліцензії на перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним транспортом

Ліцензійний реєстр туристичних операторів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#Text
https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/413937.html
https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/414999.html
https://data.gov.ua/dataset/yediniy-derzhavniy-reiestr-subiektiv-gospodaryuvannya-yaki-otrimali-litsenzii-na-pravo-virobnitstva-
https://data.gov.ua/dataset/0487b105-f399-404f-b5ad-19f38cf6af51
https://data.gov.ua/dataset/b1443000-6749-4fba-8a11-2cd15dff8c8f


 

042 / Що можна знайти  
за допомогою цих даних 

Перевірити, чи має компанія або підприємець  
ліцензію на певну господарську діяльність. 

В Україні обов’язковому державному ліцензуванню підлягають 34 види господарської діяльності (їх список 

можна знайти у статті 7 відповідного Закону). Якщо компанія не має потрібного дозволу – це означає, що 

вона працює незаконно та її продукція чи послуги можуть бути небезпечними для споживача. Представникам 

бізнесу та простим громадянам варто звертати увагу на цей ризик-фактор і відмовлятися від співпраці з нею. 

А для журналістів це може стати темою для цікавого розслідування. 

Наприклад, у 2017 році видання «Наші гроші. Запоріжжя» виявило, що тендер на опалення місцевої лікарні 

виграла компанія, у якої на той момент не було відповідної ліцензії.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text
http://zp.nashigroshi.org/2017/12/07/donka-baranova-razom-z-kerivnytstvom-asotsiatsiji-pidpryjemtsi-dnr-zajnyalasya-opalennyam-likarni-v-rozovtsi/


053 / Як перевірити, чи має компанія  
потрібну ліцензію

Перевірте у Постанові Кабміну №835, чи підлягають публікації 
дані про потрібні вам ліцензії і хто є їх розпорядником.

Знайдіть необхідний набір на порталі відкритих даних.

Переважну більшість наборів даних можна знайти, просто ввівши у пошуковому полі повну назву набору. 

Якщо таким способом зробити це не вдається, перейдіть у розділ меню «Розпорядники», оберіть установу, 

яка має їх публікувати, і пошукайте потрібний реєстр серед оприлюднених наборів. 

Завантажте набір даних.

Для цього натисніть «Детальніше» навпроти датасету й оберіть пункт «Завантажити». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-п#Text
https://data.gov.ua


06Відкрийте набір даних за допомогою Excel  
і виконайте пошук.

Більшість ліцензійних реєстрів не дуже великі за обсягом і публікуються у форматах CSV або XLS. Їх можна легко 

відкрити на комп’ютері за допомогою програми Excel. Далі натисніть комбінацію клавіш Ctrl+F (для Windows) або 

Cmd+F (для macOS) і здійсніть пошук за ПІБ фізичної особи-підприємця чи назвою компанії (а ще краще – за її кодом 

ЄДРПОУ, якщо у наборі вказані ці дані, що буває не завжди). Звертайте увагу не лише на наявність ліцензії, а й на 

термін її дії та чи не була вона анульована (інформація про скасування дозволів часом викладається або окремими 

файлами, або може міститися окремим записом у тому самому наборі даних).  

Якщо публікація ліцензійного реєстру передбачена Постановою, 
але він відсутній на порталі або давно не оновлювався – спробуйте 
пошукати інформацію на офіційному сайті розпорядника.

Наприклад, реєстри дозволів на торгівлю алкоголем і тютюном на порталі востаннє були оновлені у червні 2019 року, 

проте щомісяця свіжі набори даних публікуються на сайті Державної податкової служби. Національний банк 

взагалі не оприлюднює на порталі даних про видані ліцензії закладам обміну валют, але на сайті НБУ можна знайти 

посилання на АРІ. Інформація про ліцензії на медичну практику викладена на сайті Міністерства охорони здоров’я 

лише у форматі PDF. 

Варто зазначити, що описаний спосіб доцільно використовувати тільки, якщо потрібно опрацювати інформацію із 

якогось одного ліцензійного реєстру. Якщо ж ви хочете дізнатися про абсолютно усі дозволи, які має певна компанія 

чи підприємець, то вам доведеться завантажувати і вручну досліджувати понад два десятки наборів даних. Тому для 

цього значно зручніше скористатися аналітичними системами, що містять їх у собі. 

https://data.gov.ua/dataset/4be10eb1-c2bd-478c-be3a-dae5540c37fe
https://data.gov.ua/dataset/4be10eb1-c2bd-478c-be3a-dae5540c37fe
https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/414999.html
https://bank.gov.ua/ua/open-data/api-dev
https://moz.gov.ua/subekti-gospodarjuvannja


074 / Сервіси на основі відкритих даних

Пошук інформації про ліцензії у Clarity Project

Відомості про всі дійсні та вже не чинні ліцензії компанії чи підприємця ви можете знайти в окремому розділі їхніх 

досьє. Для цього спершу у верхньому меню оберіть розділ «Пошук» і в ньому клікніть на пункт «Організації». Далі 

вам необхідно здійснити пошук потрібної фірми чи фізичної особи-підприємця. Коли ви відкриєте її досьє, у лівому 

бічному меню знайдіть розділ «Ліцензії» і перейдіть у нього.     

Пошук інформації про ліцензії у YouControl

Для пошуку даних про ліцензії необхідно здійснити вхід у систему, в пошуковому полі ввести дані потрібної 

компанії чи підприємця і відкрити досьє. Далі – розгорніть ліве бічне меню й оберіть пункт «Ліцензії».  

https://clarity-project.info/edrs
https://youcontrol.com.ua/check-individuals/

