
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1307 

 

15.09.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 20 

 

Про скасування рішень Національної ради, що не 

відповідають нині чинному законодавству України  

у сфері телебачення і радіомовлення 

 

Внесення Верховною Радою України змін та доповнень до чинного 

законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення зумовило 

невідповідність рішень Національної ради, якими упродовж 2000-2008 років 

було затверджено низку нормативно-правових актів Національної ради. 

 Керуючись пунктом 2 статті 24 Закону України „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення” Національна рада  

 

вирішила: 

1. Скасувати рішення Національної ради, якими затверджені нормативно-

правові акти Національної ради (перелік рішень додається). 

2. Це рішення Національної ради розмістити на офіційному сайті 

Національної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Національної 

ради В. Манжосова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

15.09.2010 № 1307 

 

Перелік 

рішень Національної ради, якими затверджені нормативно-правові акти 

Національної ради, що не відповідають нині чинному законодавству України у 

сфері телебачення і радіомовлення та підлягають скасуванню   

 

1. №1741 від 08.10.2008 „Про затвердження Положення „Про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги, внесення змін до ліцензії 

провайдера програмної послуги та видачі дубліката ліцензії провайдера 

програмної послуги”. 

2. №12 від 28.09.2000 „Про затвердження Положення про порядок 

ліцензування каналів мовлення”. 

3. №19 від 17.10.2000 „Про затвердження Положення про умови конкурсу 

на отримання ліцензії”. 

4. №59 від 29.01.2003 „Про внесення до Державного реєстру 

телерадіоорганізацій, які отримали ліцензію”. 

5. №124 від 05.02.2003 про затвердження переліку даних, необхідних для 

внесення телерадіоорганізацій до Державного реєстру телерадіоорганізацій 

України. 

6. №277 від 05.03.2003 „Про затвердження заяви на державну реєстрацію 

ТРО як суб’єкта інформаційної діяльності”. 

7. №325 від 19.03.2003 „Про затвердження Свідоцтва про Державну 

реєстрацію аудіовізуального засобу масової інформації (телерадіоорганізації)” 

та №1386 від 05.11.2003 „Про внесення змін до Свідоцтва про Державну 

реєстрацію аудіовізуального засобу масової інформації (телерадіоорганізації)”. 

8. № 639 від 27.06.2002 „Про заборону анонсування кіно- і телефільмів, 

програм зі сценами еротики, насильства та жахів”. 

9. № 701 від 04.06.2003 „Про порядок надання звіту та заслуховування 

телерадіоорганізацій України”. 

10. № 883 від 21.07.2004 „Про внесення змін до Інструкції Національної 

ради про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій України”. 

11. № 1357 від 22.12.2004 „Про порядок виконання суб’єктами рекламної 

діяльності, організаціями мовлення та операторами кабельного телебачення 

вимог статті 13 Закону України „Про рекламу”. 

 

 
Начальник юридичного управління  /підпис/  М. Пушкаренко 

 


