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Зауваження і пропозиції до проекту Закону України  

«Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» щодо терміну дії ліцензії». 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в цілому 

підтримує необхідність внесення змін, як до статті 21 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» так і до інших положень 

зазначеного Закону, якими створено колізії та протиріччя між галузевими 

законами, що регулюють порядок ліцензування. 

Проектом Закону пропонується передбачити непоширення положень 

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо 

безстроковості дії ліцензій на види господарської діяльності, зазначені у статті 

7 відповідного Закону, що ліцензуються з урахуванням особливостей або 

відповідно до спеціальних законів, якими встановлений обмежений строк дії 

ліцензій. 

Національна рада підтримує вищезгадані зміни, оскільки Законом 

України «Про телебачення і радіомовлення» передбачена строковість дії 

ліцензій на мовлення та провайдера програмної послуги. 

Разом з тим, є підстави для неоднозначного тлумачення останнього 

речення запропонованого редакцією Проекту Закону абзацу четвертого частини 

шостої статті 21 Закону про ліцензування, а саме: «Відлік терміну дії таких 

ліцензій починається з дня набрання чинності Законом України «Про внесення 

змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

щодо терміну дії ліцензій». 

Аналізуючи редакцію згаданого абзацу, складно визначити, чи стосується 

останнє речення ліцензій, які визнаються безстроковими (шляхом 

переоформлення), або ліцензій, виданих на право провадження господарської 

діяльності, які ліцензуються з урахуванням особливостей або відповідно до 

законів, якими встановлений обмежений строк дії ліцензій. 

З огляду на те, що ліцензії, які є безстроковими, не мають терміну дії, 

логічним є висновок, що положення останнього речення абзацу четвертого 

стосується ліцензій, яким встановлений обмежений строк дії. 

Редакція Проекту Закону створює підстави трактувати відповідне 

положення таким чином, що не дивлячись на зміну дати набрання чинності 

ліцензії, строк її дії залишиться незмінним. Такі зміни не можуть бути 

підтримані Національною радою, оскільки мова йде про фактичне продовження 

строку дії ліцензій, у тому числі на користування обмеженими можливостями 

радіочастотного ресурсу України, а у випадку ліцензій, строк дії яких 

завершується, їх дія може бути фактично продовжена без належного розгляду 

питання про продовження строку дії ліцензії та визначення відповідності 

ліцензіата відповідним критеріям для такого продовження. 



Таким чином, регулювання Законом про ліцензування питання строку дії 

ліцензій на види господарської діяльності, що регулюються спеціальними 

законами, не є виправданим та створює додаткові правові колізії.  

У зв’язку з вищезазначеним, просимо виключити з розділу I Проекту 

Закону речення: «Відлік терміну дії таких ліцензій починається з дня набрання 

чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» щодо терміну дії ліцензій». 
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