
Додаток 

до рішення Національної ради  

28.04.2016 № 621 

 

Обґрунтування щодо непогодження  

  проекту Закону України «Про особливості здійснення процедур 

закупівель телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції 

радіо- та телепрограм» 

 

Національна рада в межах повноважень розглянула проект Закону України 

«Про особливості здійснення процедур закупівель телекомунікаційних послуг, у 

тому числі з трансляції радіо- та телепрограм» (далі – законопроект) та не 

погоджує його з наступних підстав. 

Частина п’ята статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» визначає, що 

особливості здійснення процедур закупівлі телекомунікаційних послуг, у тому 

числі з ретрансляції радіо- та телесигналів (крім послуг мобільного зв’язку та 

послуг Інтернет-провайдерів), встановлюються окремими законами. 

Абзацом третім частини першої статті 2 законопроекту, розробленого на 

виконання зазначеної вище норми статті 2 Закону України «Про публічні 

закупівлі», передбачається здійснення переговорної процедури здійснення 

закупівлі послуги «з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження за 

допомогою ресурсу багатоканальних телемереж радіо- та телепрограм у оператора 

телекомунікацій, зазначеного в ліцензії на замовлення замовника». 

Разом з тим, Закон України «Про публічні закупівлі» у статті 12 передбачає 

можливість здійснення державних закупівель шляхом застосування переговорної 

процедури та регламентує чіткий порядок її проведення. 

Запропонований законопроект не передбачає особливостей здійснення 

процедури закупівель (в тому числі під час застосування переговорної процедури), 

телекомунікаційних послуг, а по суті містить відсилочні норми до Закону України 

«Про публічні закупівлі». 

Також, зазначена вище стаття 2 законопроекту передбачає визначення  

оператора телекомунікацій з прив’язкою до зазначення його в ліцензії на 

мовлення. 

На сьогодні є лише один оператор багатоканальних телемереж в Україні, а 

отже необхідність спрощеної процедури матиме сенс лише у договірних 

відносинах між цим оператором та телерадіоорганізаціями. 

Також необхідно зазначити, що в рамках виконання Плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р, розроблено 

та очікується до прийняття Верховною Радою України у новій редакції Закон 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011


2 

 

України «Про телебачення і радіомовлення» («Про аудіовізуальні послуги») з 

урахуванням європейських стандартів, який кардинально змінює погляд на сферу 

телерадіомовлення та питання ліцензування Національною радою зокрема.  

У разі прийняття Закону України «Про телебачення і радіомовлення» в новій 

редакції, застосування запронованих в законопроекті положень не буде можливим, 

оскільки новий закон не передбачатиме видачу ліцензії із назвою «ліцензія на 

мовлення» та зазначення в ній оператора телекомунікацій. 

Враховуючи викладене, прийняття Закону України «Про особливості 

здійснення процедур закупівель телекомунікаційних послуг, у тому числі з 

трансляції радіо- та телепрограм» не є доцільним, а визначені в ньому питання 

можуть бути вирішені шляхом внесення змін до Закону України «Про публічні 

закупівлі». 
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