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ОТМЕНА ЛИЦЕНЗИЙ В УКРАИНЕ: 66 – 23 = ?

Отмена лицензий в Украине: 66 – 23 = ?
Дата 09-ноября-2010

Мнения экспертов

Наталья Докучаева, ответственный редактор Pravotoday
19 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения
государственного регулирования хозяйственной деятельности". Законом
(который пока еще не подписан Президентом) предполагается отменить
лицензирование 23 из 66 видов хозяйственной деятельности, осуществление
которых "не связано с угрозой безопасности государства, жизни и здоровью
людей, ухудшением состояния окружающей среды".
На первый взгляд такой шаг навстречу бизнесу не только улучшит условия для
развития предпринимательства в стране, но и существенно повлияет на
коррупционные проявления в сфере лицензирования. Однако чем обернется на
практике сокращение количества лицензий в одну треть, покажет время.
Прокомментировать принятый нормативный акт и высказать собственные прогнозы о влиянии его на развитие
украинского бизнеса мы попросили наших экспертов.
Ярослав Шкворец, юрист RULG - Ukrainian Legal Group

Наша компанія надає весь спектр юридичних послуг по супроводженню діяльності
іноземних господарюючих суб’єктів в Україні, в тому числі надає підтримку з
питань отримання ліцензій. Так, нам доводилося отримувати: ліцензії на
господарську діяльність, пов’язану зі створенням об’єктів архітектури («будівельна
ліцензія»); ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт
(«геодезична ліцензія»).
При отриманні будівельної ліцензії мали місце такі складнощі:

1. На початку 2009 року перелік видів ліцензійної діяльності було затверджено
наказом Державної архітектурно-будівельної інспекції («ДАБІ»), в той же час, у
відповідності до законів, такий перелік мав би бути затверджений Мінрегіонбудом.
Така ситуація продовжувалася близько року. Отже, отримуючи ліцензію, ми не були впевнені, чи на законних
підставах вона видається нашим клієнтам.
2. Умовою отримання ліцензії було позитивне рішення експертної організації. При цьому, наділення ДАБІ
експертними повноваженнями приватних підприємств було сумнівним з точки зору законодавства; нормативними
актами не були передбачені вимоги до потенційних ліцензіатів щодо кількості працівників, їх професій, обладнання.
Вимоги, що висувалися експертною організацією до нашого клієнта, на нашу та нашого клієнта думку, відношення
до професійної діяльності в даному виді ліцензійної діяльності не мали.
3. При з’ясуванні питань отримання ліцензій іноземними юридичними особами, орган ліцензування на практиці
відмовлявся видавати такі ліцензії, мотивуючи це відсутністю можливості здійснення контролю за їх діяльністю.
Отже, за відсутності як заборони так і прямого дозволу на це в законодавстві, надання ліцензій теоретично було
можливим лише для іноземних компаній, які мають постійне представництво в Україні, через яке здійснюється
господарська діяльність.
Наш клієнт, який має геодезичну ліцензію, діяльність якого щорічно контролюється Державною службою геодезії,
картографії та кадастру Мінприроди, негативно оцінює відміну ліцензування зазначених робіт, зокрема:
1. При виконанні зйомок для будівництва важливих, а також небезпечних для довкілля об’єктів, необхідно
забезпечити якість виконання робіт. Якщо така якість не забезпечується хоча б контролем за виконанням
ліцензійних вимог, це може привести до негативних екологічних, технологічних наслідків і навіть техногенних
катастроф.
2. Топографічні зйомки є основою для виконання кадастрових робіт, а отже, неякісне їх виконання може
привести до негативних наслідків для власників земельних ділянок, в т.ч. держави.
3. У картосховищах управлінь з питань архітектури зберігаються матеріали (топографо-геодезичні планшети),
які необхідні для виготовлення геодезичних зйомок. 90% документації в картосховищах зберігається в
єдиному екземплярі і на паперових носіях; ці дані створювалися і оновлювалися десятиліттями. Відміна
ліцензування надасть доступ до цього безцінного архіву будь-яким суб’єктам і послабить контроль за його
збереженням.

На нашу думку, варто було б обмежити коло об’єктів, для виконання геодезичних робіт щодо яких потрібна
ліцензія, але виключення цього виду діяльності з ліцензованих в цілому є безвідповідальним.
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На нашу думку деякі види діяльності були вилучені з незрозумілих ні з економічної, ні з правової точки зору причин
(наприклад, операції з металобрухтом). Крім того, вважаємо, що для іноземних інвесторів часті зміни в питаннях
ліцензування створюють негативне враження про нашу державу з точки зору стабільності умов господарювання.
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