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           Щодо надання роз'яснень у сфері ліцензування


     Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва  розглянуто  <...>  листа <...>  і  в  межах  своїх
повноважень повідомляється наступне.

     Згідно зі  статтею 9 Закону України "Про  ліцензування певних
видів господарської   діяльності"   (   1775-14   )    провадження
господарської  діяльності з організації іноземного,  внутрішнього,
зарубіжного    туризму;    екскурсійна    діяльність    підлягають
ліцензуванню.

     Відповідно до  Закону  України  "Про  туризм"  (  324/95-вр )
ліцензуванню підлягають такі види туристичної діяльності:

     - організація прийому та  обслуговування іноземних туристів в
Україні (іноземний туризм);

     - організація прийому та  обслуговування вітчизняних туристів
в Україні (внутрішній туризм);

     - організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний
туризм);

     - екскурсійна діяльність;

     -  організація  масового   та  оздоровчо-спортивного  туризму
(стаття 13).

     Туристична  діяльність - діяльність  з надання  різноманітних
туристичних послуг  відповідно до вимог цього Закону ( 324/95-вр )
та інших актів законодавства України.

     Туристичні послуги - послуги суб'єктів туристичної діяльності
щодо         розміщення,        харчування,         транспортного,
інформаційно-рекламного обслуговування,  а також послуги  закладів
культури, спорту,  побуту, розваг тощо, спрямовані  на задоволення
потреб туристів.

     Комплекс   туристичних  послуг   може  включати   транспортне
обслуговування,  бронювання  місць на  проживання  та  розміщення,
харчування,  екскурсійне обслуговування,  організацію  культурної,
спортивної програми тощо (стаття 16).

     Таким   чином,  суб'єкту  господарювання,   який  має   намір
провадити зазначені вище види туристичної діяльності з комплексним
наданням  різноманітних  туристичних  послуг,   до  яких  входить,
зокрема,  бронювання  місць  на  проживання  та  розміщення,  йому
необхідно отримати відповідну ліцензію.

     Здійснення   діяльності  виключно  з   бронювання  місць   на
проживання  та  розміщення  не   потребує  отримання  ліцензії  на
провадження  господарської  діяльності з  організації  іноземного,
внутрішнього, зарубіжного туризму.

     Відповідно до вимог статті 2 Закону України "Про ліцензування
певних видів  господарської  діяльності"  ( 1775-14 ) ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності здійснюється згідно з законами, що
регулюють  відносини  у  цій  сфері,  а  саме Законом України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).

     Переліки товарів, експорт та  імпорт яких підлягає квотуванню
і  ліцензуванню  у  2002 році,  затверджений  постановою  Кабінету
Міністрів України від  18.12.2001  р.  N  1703  (  1703-2001-п  ).
Експорт  послуг  з бронювання місць на проживання та розміщення не
входить до зазначеного переліку та не потребує отримання  ліцензії
на зовнішньоекономічну діяльність.
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