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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 ліцензій» 

 

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 вищезгадану редакцію змін як таку, що 

відповідає положенням частини другої статті 2 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» та Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», яким передбачена строковість дії ліцензій на 

мовлення та провайдера програмної послуги. 

Разом з тим, Національна рада не може погодитись з окремими 

положеннями запропонованого Проекту Закону.  

Запропонована редакція абзацу четвертого частини шостої статті 21 

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» містить 

таке положення: «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». 

Також, відповідно до запропонованого абзацу п’ятого відповідної статті 

строк дії ліцензій, виданих на право провадження господарської діяльності, що 

ліцензується з урахуванням особливостей або відповідно до спеціальних 

законів, якими встановлений обмежений строк дії ліцензій, закінчується через 6 

місяців з дня набрання чинності Проектом Закону, або в термін, вказаний в 

ліцензії, якщо такий термін перевищує 6 місяців з дня набрання чинності 

Проектом Закону. 

В той же час, відповідно до статті 27 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» у ліцензії на мовлення вказуються, зокрема, дата набрання 

ліцензією чинності та строк дії ліцензії на мовлення. 
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Таким чином, у разі прийняття чинної редакції Проекту Закону виникне 

ситуація, коли дані, вказані у виданих у відповідності до галузевого закону 

ліцензіях не узгоджуватимуться з положеннями Проекту Закону. 

Вищезгадана ситуація призведе до того, що окремі ліцензіати отримають 

більш вигідне становище на ринку у порівнянні з іншими суб’єктами 

господарювання у сфері телебачення і радіомовлення. Так, з огляду на 

запропонований Проект Закону ліцензії, строк дії яких сплинув в період після 

набуття чинності Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», продовжують діяти і їх строк закінчується через 6 місяців з дня 

набрання чинності Проектом Закону. Отже, термін дії таких ліцензій може бути 

фактично продовжено без належного розгляду питання про продовження 

строку дії ліцензії та визначення відповідності ліцензіата відповідним 

критеріям для такого продовження. 

Крім того, продовженню підлягатимуть у тому числі ліцензії на 

користування обмеженими можливостями радіочастотного ресурсу України, 

що може негативно позначитись на національних інтересах держави, безпеки її 

інформаційного простору. 

Натомість, відповідно до Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» ліцензії можуть видаватися строком на 10 або 7 років. Таким 

чином, строк дії ліцензій окремих ліцензіатів може бути невиправдано 

продовжено, в той час як строк дії ліцензій інших ліцензіатів обмежується 

визначеними у ліцензії та галузевому законі 10 або 7 роками. 

Враховуючи викладене, вважаємо, що пропонована редакція абзацу 

п’ятого частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» суперечить частині другій статті 2 зазначеного 

Закону, оскільки пропоновані положення зачіпають порядок видачі ліцензії, 

передбачений нормами Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Зазначені вище зміни в частині регулювання питання строку дії ліцензії у 

сфері телебачення і радіомовлення є грубим маніпулювання нормами права, що 

може мати вкрай негативні та незворотні наслідки. 

Наголошуємо, що подібне втручання у сферу телебачення і 

радіомовлення є неприпустимим. Так, відповідно рекомендацій, викладених у 

Аналізі розподілу повноважень державних установ у сфері інформаційної 

політики та медіа України від 20.09.2016 р., підготовленого на замовлення Ради 

Європи на запит Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та 

інформаційної політики, Закон України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» потребує внесення змін щодо виключення галузі телебачення і 

радіомовлення зі сфери його регулювання, оскільки застосування стандартних 

умов ліцензування є недоречним до ліцензування на конкурсній основі 

обмежених ресурсів, зокрема, радіочастотного ресурсу, що використовується в 

телерадіомовленні. 

У зв’язку з вищезазначеним та з метою уникнення неоднозначного 

тлумачення різних норм законодавства пропонуємо у першому абзаці частини 

другої статті 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
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діяльності» після слів «Дія цього Закону не поширюється на» слова «порядок 

видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на» вилучити. 

 

 
Заступник начальника 

юридичного управління                                           /підпис/                О. Ніколаєнко 


