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Пропозиції та зауваження  

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення державної політики в сфері культури та 

створення умов для запровадження теле- і радіоканалів культурно – 

освітнього мовлення»  

(реєстр. № 2537 від 03.04.2015) 

 

Національна рада розглянула проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо забезпечення державної політики в 

сфері культури та створення умов для запровадження теле- і радіоканалів 

культурно – освітнього мовлення» (далі – Законопроект) та вважає за 

необхідне висловити свої зауваження щодо нього. 

1. Законопроектом, серед іншого, передбачається внесення змін до 

статті 17 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України», що передбачають додаткові переваги НСТУ під час видачі ліцензії 

на мовлення. 

Разом з тим, відповідно до пункту «г» частини чотирнадцятої статті 25 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (далі – Закон) при 

розгляді заяв Національна рада надає перевагу телерадіоорганізації, яка, 

зокрема, є організацією суспільного телебачення і радіомовлення, що по суті 

забезпечує відповідні права НСТУ (про які йде мова у законопроекті) під час 

проведення конкурсу. 

До того ж, передбачена зміна до Закону України «Про Суспільне 

телебачення і радіомовлення України» щодо дев’яностоденного терміну 

очікування рішення НСТУ, є неприйнятною. 

2. Також, Законопроектом передбачається процедура визнання 

недійсною ліцензії на мовлення, зокрема, якщо зміни у складі засновників 

(співзасновників) та/ або власників суперечать вимогам статей 8, 12 Закону.  

З цих самих підстав чинна редакція Закону передбачає повноваження 

Національної ради розпочинати дії щодо анулювання в судовому порядку 

відповідної ліцензії на мовлення (частина шоста статті 35, частина п’ята 

статті 37). 

Окремо необхідно звернути увагу, що частина 13 статті 35 Закону 

передбачає можливість визнання ліцензії недійсною лише у разі 

переоформлення ліцензії на мовлення та щодо ліцензії, яка була 

переоформлена. 

Враховуючи діючі норми законодавства, вважаємо, що впровадження 

пропонованих Законопроектом змін, а саме можливості визнання ліцензії на 

мовлення недійсною, призведе до необ’єктивності у застосуванні норм 

закону, оскільки відсутні критерії, за якими з одних і тих саме підстав може 

бути застосовано різні норми права. 
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Визнання ліцензії на мовлення недійсною ставить під сумнів 

правомірність попередньої діяльності відповідного ліцензіата, оскільки, якщо 

застосовувати аналогію, у відповідності до ст. 236 Цивільного кодексу 

України нікчемний правочин або правочин, визнаний судом недійсним, є 

недійсним з моменту його вчинення, тоді як анулювання ліцензії на мовлення 

передбачає наслідок неправомірності діяльності саме після факту 

анулювання ліцензії. 

Шляхом вирішення порушеного питання може бути внесення змін до 

статті 37 Закону в частині розширення підстав анулювання ліцензії на 

мовлення та регламентації цієї процедури. 

На сьогоднішній день ініціювати справу про анулювання ліцензії має 

право виключно Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення. Законопроектом розширюється коло осіб (зацікавлені особи), 

які можуть подавати позови про визнання недійсними ліцензій, що може 

призвести до зловживання з боку таких осіб та дестабілізувати  роботу 

телерадіоорганізацій, негативно вплинути на інвестиційний клімат у сфері 

телебачення і радіомовлення.  

Таким чином, підтримуючи в цілому ініціативу щодо необхідності 

вирішення порушених законопроектом питань, вважаємо законопроект «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення державної 

політики в сфері культури та створення умов для запровадження теле- і 

радіоканалів культурно – освітнього мовлення» таким, що потребує 

суттєвого доопрацювання. 
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