
Яка адміністративна відповідальність передбачена за 

порушення порядку провадження господарської діяльності, у 

тому числі здійснення діяльності без державної реєстрації як 

суб’єкта господарювання або без одержання відповідної 

ліцензії? 
 

ЗІР, категорія 138.03 

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року                   

№ 436-IV (далі – ГКУ) підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на 

власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання 

прибутку. 

Згідно із частинами другою та третьою ст. 45 ГКУ порядок створення, державної 

реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб’єктів підприємництва окремих 

організаційних форм визначається ГКУ та іншими законами. 

Щодо громадян та юридичних осіб, для яких підприємницька діяльність не є 

основною, положення ГКУ поширюються на ту частину їх діяльності, яка за своїм 

характером є підприємницькою. 

Статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 

1984 року № 8073-X зі змінами та доповненнями (далі – КУпАП) встановлено, що 

провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта 

господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської 

діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів 

господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання 

дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене 

законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), –  

 тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої 

продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок 

вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої. 

Дії, передбачені частиною першою ст. 164 КУпАП, вчинені особою, яку протягом 

року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або 

пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, –  

 тягнуть за собою накладення штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої 

продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок 

вчинення цього адміністративного правопорушення. 

Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше 

разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 



Надання суб’єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору 

недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства –  

 тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, не 

зазначеними у митних деклараціях при переміщенні пального або спирту етилового 

митною територією України прохідним транзитом або внутрішнім транзитом, визначеним 

п.п. «а» п. 2 частини другої ст. 91 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року              

№ 4495-VI зі змінами та доповненнями, або в акцизних накладних, зареєстрованих у 

Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених на операції, при здійсненні яких 

переміщується пальне або спирт етиловий у таких транспортних засобах, або в заявках на 

переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними 

складами пересувними, –  

 тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або 

спирту етилового та транспортних засобів. 

Зберігання та/або реалізація на митній території України пального або спирту 

етилового на акцизному складі, не зареєстрованому у системі електронного 

адміністрування реалізації пального та спирту етилового, –  

 тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією пального або 

спирту етилового, транспортних засобів, ємностей та обладнання, що 

використовувалися для зберігання та/або реалізації такого пального або 

спирту етилового, грошей, одержаних внаслідок вчинення цього 

адміністративного правопорушення. 


